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التحقيقمقدمة

وصحبه.آلهوعلى،ادلّّهرسولعلىوالسلاموالصلاة،دلّّهالحمد

المباركالمشروعضمنتحقيقهانتظارطالكتابًااليومفنقدّموبعد،

طبعبلسابقًايطبعلملأنهليس("،أعمالمنلحقهاوماالقيمابنالإمام"آثار

علىولا،العلميُّالصحيحالمنهجعلىيُخدَململأنهلكنطبعاتُه،وتعدّدت

القراء.يتمنّاهكانماعلىولا،يسَحقهالذيالوجه

علىالقيّمابنكتبأشهر"(النبوي"الهديأوالمعاد(""زادويعتبر

بهديوألصقهاانتشارًا،وأكثرهاحجمًا،وأكبرها،كتبهرئيسوهو،الإطلاق

هديالمؤلففيهذَكَر،بابهفيفريدكتابوهو.العطرةوسيرته!النبي

والدروسمغازيهوذَكَر،حياتهشؤونوجميعومعاملاتهعباداتهفيع!يوّالنبي

الأحاديثمنالنبويالطبفيوردلمامجلدًاوخصَّصمنها،المستفادة

مجلدينفاستغرقتوقضاياهالنبيأحكامفيتوسّعثمغيرها،إلىفيهوتوسع

للنبيكانتوقضيّةوسيرةٍوعادةٍأدبٍكلَّالكتابُجمعوبهذاطبعتنا.من

حتى،متكاملةعلميةموسوعةيعتبربحقفهووالدنيا،الدينأموركافّةفي!ي!

الذي،الإسلامكتبأهممن"يُعتبر:النَّدويعليالحسنأبوالشيخفيهقال

)1(.بأسرها"مكتبةمقاميقوم

منتحملهوماالطبعةهذهميزاتعنطويلًايتساءلالقارئنتركولن

ذلكمنجُمَلًاالتمهيدهذافيسنذكربلسابقاخها،عنبهتتميزوماجديد،

له"وشخصياتكتب"وانظر31(.25/)(الإسلامفيوالدعوةالفكررجال")1)

حياته.مطلعفيالكتاببهذاتأثّرهفيةذكرحيث(451)ص



ثلاثةفيذلكفنلخّص.المقدمةهذهمنجهااللائقمكانهافيالتفاصيلونترك

جوانب:

فيوأفضلهاالنسخأقدمعلىاعتمدتالتيالأولىهيطبعتنا-1

سابقةطبعاتعلىتعتمدالمتداولةالطبعاتكانتأنبعد،العالممكتبات

قوامأنالفنهذافيالمهَرَةعلىيخفىولا.ناقصةنسخأوواحدةنسخةأو

ثم،القديمةوالأصولالجيدةالخطيةالنسخاستجلابالعلميالتحقيق

إلىيهتديالنسخجمعمَنكلفليس،واحترافبمهارةمعهاالتعامل

معها.الصحيحالتعامل

منالسابقةالطبعاتفيماتبيَّنالجيدةالأصولهذهعلىوبالاعتماد

وأتصحيفمنفيهاوما،سقطأوحذفأوإضافةمنالنصوصفيالتصرّف

فهمفيلتوهُّمٍالسياقتغييرأو،موجببلاالنسخفيلماتغييرأو،تحريف

هذهكلمنمُثُلوستأني،المقابلةعنهكشفتمماذلكغيرإلى،النص

.الكتابطبعاتوصففيالأخطاء

وتوثيقًا،لمصادرهوعزوًا،واَثارهلأحاديثهتخريجًابالنصالعناية2-

السابقة،الطبعاتإليهتفتقركانتذلكوغالبُ،لنصوصهوضبطًا،لنقوله

كانإعوازهاأنإلا،الأحاديثبتخريعالرسالةكطبعةبعضهااهتمّوإن

الجانب.هذافيحتىظاهرًا

به،يتعلقماوكلومنهجهالكتابلحالالكاشفالعلميالتقديم3-

.وذخائرهلعلومهالكاشفةالعلميةالفهارسثم

صورةعلىالعلميالتحقيقمتطلباتالعملهذافيادلّّهبحمدفاجتمع

مرضية.حسنة



كانفقدقبلنا،أحدلجهدغمطًاأوصنعنابماتكثّرًاهذانقولولسنا

المشروعاتلهذهالمتابعينلكنمشكور،جهدالسابقةللطبعات

مابتوضيحالتعجيلفيعليناحقّلهمالقيمابنالإمامبمؤلفاتوالمهتمين

فيتوجّهجديد،منالطبعةهذهلهتحملهماالقارئيعلمبحيثالعملبهيمتاز

وعمل.جهدمنفيهالمامطمئنّوهوإليها

لكنا،مزعومةعصمةولامتوهَّمًاكمالًالعملناندّعيلسناذلكومع

يُسْدُواأنالمعرفةوروّادالعلمأهلإلئونرغباستطعنا،ماالتجويدحاولنا

فَوْتًاأوفائدةأوملآحظةرأواماإذا؛وأهلهوللعلملناحسنًاويصنعواجميلًا

لديهماإيصالفيعُذرًالأحدٍتترللماليومالتواصلوسُبُل.بهيبخلوالاأن

التوفيق.وبادلّّه.كُلفةوأقلسبيلبأقرب

المتعلقةالجوانببأهمفيهعرَّفنامناسبًاتقديمًاللكتابقدمناوقد

يلي:ماعلىالمقدمةمباحثاشتملتوقد،بالكتاب

تأليفهوتاريخ،وعنوانه،الكتابنسبة-

وموضوعاتهالكتاببناء-

فيةومنهجهتأليفهمنالمؤلفغرض-

كتابهفيالمؤلفمواردأهم-

بعدهوالمؤلفاتالكتبفيأثره-

السابقةالطبعات-

المعتمدةالخطيةالنسخوصف-

التحقيقمنهج-

الخطيةالنسخمننماذج-



محققيكلومراجعتهاوصياغتهاالمقدمةهذهإعدادفياشتركوقد

.الكتاب

،وكنوزهعلومهعنكاشفةوعلميةلفظيةبفهارسالكتابوختمنا

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيددّهوالحمد

كتبه

العمرانمحمدبنعلي

1438زمضان/28/المكرمةمكة



تأليفهوتاريخ،وعنوانه،الكتابنسبة

الكتابنسبة*

القبولمنلقيوقد،ا!هدك!بمالقيمابنالإمامكتبأشهرهذاكتابنا

علىأجمَعَتْوقد.سبقكمامؤلفاتهمنآخركتابيلقهلمماوالسيرورة

منكتبهمفيعنهوالصادرون،التراجموكتب،الخطيةنسخهكلإليهنسبته

مثل،مؤلفاتهمنكتابغيرَفيهالقيمابنذَكَروقد.وغيرهمالمؤلفتلامذة

فيهونثرَوغيرها،"السعادةدارو"مفتاح"الأفهامو"جلاء("السنن"تهذيب

كثيرةأخرىوشواهد.واختياراتهتيميةابنالإسلامشيخشيخهأقوالكعادته

إليه،نِسْبتهفيللشكمجالًاتدعلاوترجيحاتهوأسلوبهالمؤلفمنهجمن

طائل.بلاتطويلالقضيةهذهعلىفالكلام

الكتابعنوان*

فيالصفديسماهوقد.مقدمتهفيالمؤلفيسمِّهفلم،الكتابعنوانأما

"الذيلفيرجبوابن936(4/)العصر("و"أعيان271()2/(""الوافيكتابيه

)فيالعباد("خيرهديفيالمعاد"زاد(:5175/)("الحنابلةطبقاتعلى

(.تحريفالعباد(""دين:الوافيمطبوعة

وهوقال4(20)3/("الكامنة"الدررفيحجرابنالحافظلهترجمولما

وبدائع،الموقعينوأعلآم،الهدي:التصانيفمن"وله:مؤلفاتهيذكر

("،..والقدر.والقضاء،السائرينمنازلوشرج،السعادتينوطرقالفوائد،

معظمتسميةفيصنيعهمنظاهروهوالاختصار.بابمن""الهدي:فسماه

.الاهتمامعدممنشيءمعهيبدووقد،القيمابنكتب



دارنسخةإلاالمشهورالعنوانعلىمتفقةفانهاالخطيةالنسخوأما

غيرقديمةنسخةوهي)مب(،رمزهاالتي(حديث)234-المصريةالكتب

خيرهديمنبلغنافيماالمعاد"زادعنوانها:صفحةفيجاءفقدمؤرّخة،

يكونأو،الكتابنسخبعضفيهكذاسماها!هدئَدبمالمؤلففلعلالعباد"،

مالكها.أوالنسخةكاتبمنتصرفًا

بَردِسابنناسخهابخطالكتانيةالنسخةمنالأولىالجزءآخرفيوجاء

!يمّ"(.النبيهديمنالأولالسِّفر"تم772:سنةالحنبليالبعلي

أيضًا:772سنةالمكتوبةمانيسانسخةمنالثانيالجزءبدايةوفي

منالثانيالمجلد"اَخر:خاتمتهوفي"،النبويالهديمنالثاني"الجزء

النسخة.هذهمنالأولالجزءإلينايصلولم(".الهدي

المكتوبةبايزيدنسخةمنالثانيالجزءمنالعنوانصفحةعلىوجاء

أيضًاالمسمَّىع!ي!العبادخيرهديفيالمعادزادمنالثاني"الجزو767:سنة

."بالهدي

العنوانهو!يمّ(النبي)هديأو(النبوي)الهدييكونأنيبعدولا

كتبنفسهالمؤلفيكونأنأيضًايبعدولا،النسخبعضلأوائلفيالثابت

واختصارًا.تجوُّزًابعضهامطلعفيذلك

وأحيانًا،الكاملباسمهأحيانًايسمونهفهمكتابنامنالناقلونأما

المعاد(""زادأحيانًاسمَّاه("الساري"إرشادفيمثلًافالقسطلاني،يختصرونة

"النبوي"الهدي:واحدةومرة2(،8،364،936.375/900/.591)2/

ابنالحافظوسمَّاه371(.،43)8/فقط""الهدي:ومرتين34(،5)8/

فيومثله-("النبوي"الهدي(:11/133)(""الفتحمنواحدموضعفيحجر
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منهنقلإذاوهكذا.""الهدي:المواضعسائروفي-للبهوني"(القناع"كشّاف

صاحب"اختار:قالواوغيرهموالمرداويُّ"و"المبدع""الفروعفيمفلحابنا

لمالزاد""لىإاختصروهولو.ونحوه("الهديصاحبو"ذكر"الهدي

مضمونعلىلدلالته("النبويالهدي"أو"الهدي"لفظآثرواولكن،يُبعِدوا

.الكتاب

المعاد""زاديشبهكتابًاالمؤلفتصانيفمنرجبابنالحافظذكروقد

خاتمهديفيالسعداءمنازلإلئالمسافرين"زادوهو،وموضوعهعنوانهفي

أربعفيالمعاد(""زادوأنمجلد،فيبأنهبعدهصرجأنهولولا.الأنبياء"

"زادعلىالكلامبعضوسيأتيواحد.لكتاباسمانأنهمالأوهممجلدات

.الكتاببناءمبحثفي"المسافرين

تأليفهتاريخ*

غيرالمعاد،زادعلىإحالةالقيمابنمؤلفاتمنإليناوصلفيمانجدلم

،(1/561)داود("أبيسنن"تهذيبمنها،لهكتبعدةعلىفيةأحالأنه

أيضًاوأشار72(،/1)"الأفهامو"جلاء22(،40/)("السعادةدارو"مفتاح

نيتَهإلى(175)3/آخرموضعفيوأشار2(.453/)("السالكين"مدارجإلى

"الطرقكتابأنهوالظاهر،والقرائنبالأماراتالحكمفيكتابلإفراد

منتأليفهزمننعرفالذيالوحتدوالكتاببعد.فيماألفهالذي("الحكمية

بمكة732سنةألفهفقد"(،السنن"تهذيبهوبالتحديدالمذكورةالكتب

732.سنةبعدالمعاد(""زادألَّفيكونإذن.آخرهفيذكركماالمكرمة

،أقربتحديدعلىيعينحَدَثإلىإشارةالكتابفيوجدناولكننا

بهورضيالعهدَبعضُهمنقضإذاالذمةأهلأنذكرالمؤلفأنوذلك
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القول"وبهذا:قالثمجميعًا،يُغزَون:الصلجأهلكحكمفحُكمهمالباقون

ودُورَهم،بالشامالمسلمينأموالَالنصارىأحرقلماالأمروليئَأفتينا

أن-ادلّّهدفاعلولا-وكاد،منارتَهأحرقواحتىالأعظمجامعهمحَرْقَوراموا

ورضُواوأقرُّوهعليهوواطؤواالنصارىمنعلممنبذلكوعلم،كلُّهيحترقَ

الفقهاء،منحضرهمنوليُّالأمرفيهمفاستفتىالأمر.وليبهيُعْلِمواولمبه

رضيأوالوجوهمنبوجهٍعليهأعانأوذلكفعلمَنعهدبانتقاضوأفتيناه

صاربلكالاسير،فيهالإماميُخيَّرولاحتمًا،القتلُحدَّهوأن،عليهوأقرَّبه

.(1234)3/الذمةأهلأحكامفيمثلهوذكر(،621)3/حدًّا"لهالقتل

إليهأشارالذيالحدثهذازمنلمعرفةالتاريخكتبإلىرجعنافاذا

وقد2(،13)صللذهبيالعبر(""ذيلانظر0.74سنةوقعأنهعلمناالمؤلف

.(414/)18"والنهاية"البدايةفيكثيرابنفيهالقولفصَّل

-حالَتأليفهفيأخذأي-ألفهأنهالكتابمقدمةفيالمؤلفذكروقد

سنةبعدلغيرهأوللحجرحلاتهإحدىولعله،جهتهإلىيشرولمالسفر،

ترجمته.فيرجبابنالحافظتلميذهذكركماكثيرةمراتحجوقد0،74

ذلك،يحتمل74؟0سنةبعدألّفالكتابأندلالةالحادثةهذهتعطيفهل

سيأني--كماالكتاببناءمنويظهرلاحقًا.المؤلفأضافهمماأنهويحتمل

لهوتوفَّرتالسفرعصاألقىأنبعدمختلفةفتراتٍفيأكملهالمؤلفأن

والمصادر.الكتب
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وموضوعاتهالكتاببناء

الآتية:الأقسامعلىيحتويالحاليةصورتهفيالكتاب

-52(.1/5)المؤلفمقدمة.1

ومعاشرتهوشربهوأكلهلباسهفيوهديه!ي!،النبيسيرةفيفصول.2

ومعاملاته،وشرائهوبيعه،ومشيهوركوبهوجلوسهوانتباههونومه،للأزواج

2(.0-1/537)وخطبهوسكوتهوكلامهوتوابعها،الفطرة،الحاجةوقضاء

5(.05-25/)ثم2-683(1/80)العباداتفيم!هديه3.

إلىومكاتبتهوالبعوثوالسراياوالمغازيالجهادفي!يمّهديه.4

88(.1-5)3/وغيرهمالملوك

6(.51-6)4/الطبفي!رهديه.ه

.(153-5و)6/(295-5/5)وأحكامهأقضيتةفي5!ي!هديه.6

يحتاجماهذا؟فيهشرععندماالمؤلفقدَّركماالكتابجاءهلولكن

:فنقولوالتأمّل،النظربعضإلى

عنيستغنيلا،يسيرةكلمات"وهذه:بقولهمقدمتهالمؤلفختم

الخاطراقتضاها،وهديهوسيرته!ي!نبيهمعرفةإلىهمةأدنىلهمنمعرفتها

أبوابلهاتفتحلاالتيالمزجاةالبضاعةمع،وبُجَرهعُجَرهعلىالمكدود

ثفاهاقامة،المتنافسونفيهايتنافسولاالسدد،

مفقود،والكتابمذر.شذرتفرقتقدوالهمة،شعبةمنهوادبكلوالقلب

..".موجود.غيرمذاكرتُهالعلمبابَيفتحومن
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ينويكانا!هدللبمالمؤلفأنعلىالدلالةصريح("يسيرة"كلمات:قوله

السفرحالفيلكونةسيماولا،وهديهع!يوّالنبيسيرةفيمختصركتابوضع

سيرةفيالأولىالفصولكتبلماأنهفيبدو.الكتبعنوالبعدالبالوتشتت

الكبير"المختصرأهمهامعدودةكتبإلايديهبينيكنلموهديهع!يمّالنبي

الإسلاملشيخ"و"القرمانية،جماعةابنالدينلعزع!يمّ("الرسولسيرةفي

قصفصلأما.ودوابهوسلاحه!يروّالنبيملابسذكرتتضمنقاعدةوهي

فقدالبر،عبدلابن"التمهيد"كتابعلىفيهاعتمدالذي(1/191)الشارب

بختانتتعلق"التمهيد"منفقرة67(/1)فيزادوهكذابعد.فيماأضافه

أخرىوزيادات(-1/5989)سلمةأمبزواجيتعلقماومثله.ع!ي!النبي

تعليقاتنا.فيعليهانبهنا

أبىالكتبلهوحصلت،النوىبهاستقرلماالمؤلفأنيظهرولكن

منهجهعلىويتبسَّطيتوسحأنإلاالسيَّالوقلمهالعزيروعلمهالوقَّادذهنه

علىويتكلم،الأقوالويرجح،الأدلةويناقش،المذاهبفينقل،المعروف

خطتهعنكليًّاابتعادًاوابتعد،الكتاببناءفاختلفوالآثار؛الأحاديث

بلغحتىواستطالامتدّإذمختصرًاكتابًايكونأنالنيةكانتفبينما.الأولى

نأالمأمولكانوإذا،ترجمتهفيوغيرهالصفديذكركماأسفار("أربعة"

لاختلافتعرضغيرمنع!يمالنبيهديمنوثبتصحماعلىفيهيقتصر

الفقهفيمطوَّلكتابمنكأنهاأبوابهبعضأصبح،الأقوالومحاكمةالفقهاء

.المقارن

قال.النبويالطبقِسْم:الكتابخطةتغيُّرعلىالأدلةأوضحومن

الحمية،:ثلاثةالطب"وأصول:الأولالقسمفصولبعضفيا!هدكدصالمؤلف
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فيولأمتهلهتعالىادلّّهجمعهاوقد.المضرةالمادةواستفراغ،الصحةوحفظ

وهو...وأصولهالطبقواعدهيالثلاثةوهذه...كتابةمنمواضعثلاثة

الاَياتمعكلهالكلامهذاأعادوقد(.017-1/961)("الرحيمالرؤوف

عندنيتهفيكانفلو،الرابعالمجلدفيالنبويالطبقسمفيبهااستدلالتي

الطبفيمفردًاكتابًاتكونأنتصلحكثيرةفصولايخصصأنالتأليفابتداء

نسخةأيديناوبين"،النبوي"الطببعنوانبعدفيمابالفعلأُفرِد)وقدالنبوي

إلىلأشارسنة(وثلاثينبسبعالمؤلفوفاةبعدأي788سنةمكتوبةمنه

الطبيسمىأنيمكنماأنالآخروالأمر.واحدةهذه.الموضعهذافيذلك

الخطةحسب"لمجيمّالنبيبهدييلحقبأنخليقًاوكان-الحقيقةفيالنبوي

.النبويالطبقسمفيأوردهماربعيتجاوزلا-الأولى

"زادبعنوانلهآخركتابًاالمؤلفترجمةفيرجبابنذكروقد

المعاد"زادقبلذكرهالأنبياء"،خاتمهديفيالسعداءمنازلإلىالمسافرين

،ترىكماالمضمونفيالعنوانينبينفرقولا.بهمتصلًاالعباد"خيرهديفي

ابنصرحفقد،الحجمفيمختلفانولكنهما!ي!،النبيهديفيفكلاهما

فهل.مجلداتأربعفيالمعادوزادواحد،مجلدفيالمسافرينزادبأنرجب

ماغيرأمرهمناستدبرأنهالكتاباستطالمابعدأدركنفسهالمؤلف

إليهاتنضمأنقبلالأولىالمسودةهيأوواحد؛مجلدفيفاختصره،استقبل

هذاالسخاويذكروقد.أقربالثانيلعل؟والأقضيةوالطبالمغازيأبواب

كتابالقيم"ولابن:فقال(،4521)صوالدزر(""الجواهرفيالمختصر

منة(".أخصروآخرلة،نظيرلاالنبويالهدي

المؤلفقصدهماأيضًالاحظ""القاموسصاحبالفيروزاباديوكأن

15



كتابًافصنعبعد،فيماوالتوسعالطولمنالكتابإليهصاروماالبدايةفي

إليه!يشرلموإنهذاكتابنامنمأخوذوجلّه("،السعادة"سفرسماهمختصرًا

فيالمختلفةأقسامهدُوِّنتالكتابأنيظهر،الخطةتغيرإلىبالإضافة

فأدّىأيضًا،مختلفةأوقاتفيوفقراتفصولإليهأضيفتثم،متفاوتةأزمنة

عقدأنهالتكرارأمثلةومن.الأحيانبعضفيواختلافكثيرتكرارإلىكلهذلك

العنبتسميةعن!النبينهيتفسيرفيفصلًا4(4-17)16الثانيالمجلدفي

البحثإلىيشرولم(5-4547)6الرابعالمجلدفيعليهتكلمثمكرمًا،

هذهلنشرتناالمراجعينأحداقترحوقد.قبلمنفسَّرهأنهنسيفكأنه،السابق

.المتكررةللمسائلفهرس!الكتابآخرفييُفرَدأنالتكراركثرةرأىلما

نإ(:1/161)الركوبفي!ي!ههديهفيقوله:الاختلافأمثلةومن

الدوابفصلفيقليلقبلذكرقدأنهمع،واحدةبغلةعندهكانأنهالمعروف

كتابعنصادرًاالفصلهذافيكانأنهذلكوسبب.بغالأربع(1/013)

علىاعتمدالركوبفي!لمج!هديهسياقوفي،جماعةلابنالكبير""المختصر

.الإسلامشيخشيخهكلام

يَعِدالمؤلفجعلوتبييضهفيهالعملوقتوتفاوتالكتابطولولعل

فيأشاركمابها،الوفاءمنيتمكنلمالتيوالمباحثالفصولبعضبكتابهَ

إلىموضعوفي383(،1/0،36)النبويةالخصائصإفرادإلىموضع

والعِينة(224)6/والأشربةالأطعمةوإلى(،894)6/السَّلَمأحكام

استيفائها.دونالبيوععلىالكلامأثناءفيالكتابوانتهى(.468)6/

المذكورةالأقسامفيالموضوعاتترتيبإلىالآتيةالسطورفيونشير

.الملحوظاتبعضمعالكتابمن
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إلىالعباداضطرارفيهاالمؤلففبيّن-52(1/5)الكتابمقدمةاما*

سعادةقانأمر؛فيماوطاعتهأخبر،فيماوتصديقه،بهجاءوماالرسولمعرفة

التفصيلعلىوالخبيثالطيبمعرفةإلئسبيلولا،باتباعهمعلقةالدارين

كلعلىفوجب.الضلالأهلمنالهدىأهليتميزوبمتابعته،جهتهمنإلا

وشيعتهأتباعهعدادفييُدخِلهماوسيرتهالنبي!ي!هديمنيعرفأنمسلم

عليهاالكلامفيواستطرد،وأحاديثباَياتذلكعلىاستشهدوقد.وحزبه

.أخرىمباحثإك

53-/1)إلخ...لباسهفيوهديه!يروّالنبيسيرةفيالفصولترتيب*

702)

منعدنانأنذكرماوبعدع!ي!،النبينسبفيبفصلالمؤلفاستهلَّها

عليهماإسحاقلاالذبيحهوإسماعيلأنإثباتإلىاستطردإسماعيلولد

وكفالة،وأمهأبيهووفاةلمجيط،النبيمولدذكرنفسهالفصلهذافيثم.السلام

منوزواجه،الشامإلىعمهمعوسفرهله،طالبأبيثمالمطلبعبدجده

وبعئتهحراء،غارفيوتعبده،الشامإلىالتجاريةرحلتهمنعودتهبعدخديجة

الوحي.ومراتب

وحواضنه،مرضعاتهفيفصلينوبعد!يمّ،النبيختانفيفصلًاعقدثم

ومراتبها.الدعوةترتيبوبيانعليهنزلماوأولمبعثهإلىأخرىمرةرجع

علىاشتملوفصلًامعانمها،وشرحء!النبيأسماءفيفصلينعقدثم

المسجدوبناء،المدينةإلىوالهجرة،العقبةوبيعة،الحبشةإلىالهجرةذكر

.النبوي

أزواجه،،وعماتهأعمامه،أولاده:النسقهذاعلىالفصولتتابعتثم
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ورسلهكتبه،بالشرائعالإسلامأهلإلىكُتبه،كتّابه،خدامه،مواليه،سراريه

من،يديهبينالاعناقيضربكانمن،حرسه،أمراؤه،مؤذّنوه،الملوكإلى

غزواته،حُداته،وخطباؤهشعراؤه،ذلكإلىوماوخاتمهنفقاتهعلىكان

ملابسه.،دوابه،وأثاثهسلاحه،وسراياه،وبعوثه

غير،جماعةابنكتابوهومصدرهالترتيبهذافيالمصنفُتابعوقد

وذِكر،الهجرةفصلبعدالغزواتوذِكر،المواليذِكرقبلفيهالخدّامذِكْرأنَّ

جهةومنع!يوّ.النبيكتبجماعةابنيذكرولم.الدوابقبلالملابس

ومعجزاتهع!يوِوّالنبيصقةجماعةابنذكرهمماالمصنفأغفلأخرى

ته.ووفا

الإسلامشيخبكلامفيهجماعةابنكلامليصلالملابسذكرأخَّرولعله

حياته.شؤونسائرفي!ي!النبيهديذكرإلىمنهويتخلص"،"القرمانيةفي

منتيسَّرمايلبسكانأنهاللباسفي!ي!هديهذكرلماالإسلامشيخأنوذلك

:الطعامفيسيرتهكانتو"كذلك:قالغيرهماأوصوفأوقطنمناللباس

)جامع("وغيرهالدجاجلحمويأكل...مققودًايتكلَّفولاموجودًايردُّلا

فصلًابهاواستهل،الفقرةهذها!هدئلُصالمؤلففأخذ(.7441/المسائل

تتابعتثم.والشربالاكلفيهديهلتفصيلع!ي!هملابسهفصلبعدجديدًا

تفصيله.سبقكماذلكوغير،أهلهومعاشرةالنكاجفيع!ياّلههديهفيالفصول

العباداتقسمترتيب*

الاَتية:الأبوابعلىالعباداتفي!وَوّالنبيهديا!هدنَ!صالمؤلفرتب

بفصولوختمه.والعمرةالحج،الصوم،والزكاةالصدقة،الصلاة،الطهارة

الذِّكْر.في!ي!هديهفي
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علىوالمسحالوضوء،فىِ!ي!النبيهدياحَمةدئ!صذكرالطهارةبابفي

النجاسة.وإزالةالغسلفيهديهذكروفاته.والتيمم،الخفين

وقفىآخرها،إلىأولهامن!لمجصصلاتهصفةأولًاذكرالصلاةبابوفي

فيهديهذكرثم.والسُّتْرة،الصلاةبعدوالأذكازالسهو،سجودفيبهديهعليه

الشكر،وسجود،الضحىوصلاةوالوتر،الليلوق!ام،الرواتبالسنن

والاستسقاء،،الكسوفوصلاة،والعيدين،والجمعة،القراَنوسجود

وماالجنائزفيهديهفيبفصولوختمة.القرآنوقراءةالسفر،فيوصلاته

والتعزية.وزيارتهاالقبورتعليةعنالنهيمنبهايتعلق

عنداليدينقبلالركبتينوضعفيها:القولأفاضالتيالمباحثومن

وثلاثينثلاثًافذكرالجمعةيوموخصائصالفجر،فيوالقنوتالسجود،

الجمعة.يومفيالإجابةساعةوتعيين053(،-1/046)خاصة

وهديه،الزكاةتشريعحكمةأولًافيهذكرفقدوالزكاةالصدقةبابأما

يشتريأنالمتصدِّقوخهيلها،أهلهولمنوإعطائهاالزكاةتفريقفي!!ي!

في!صالنبيهديوبيَّن،العسلزكاةعلىللكلامفصلًاوخصَّص.صدقته

شرحأسبابأعظممنالصدقةكونوبمناسبة.التطوعوصدقةالفطر،زكاة

!يمّلهالكمالعلىوحصولهاالأسبابهذهلذكرفصلًاخصَّصالصدر

/2(-28.)33

شهرفيصح!هديهثم،الصومفرضتارلخأولًاذكرالصيامبابوفي

وفصَّل،شهادةأومحققةبرؤيةإلارمضانصومفيالدخولوعدم،رمضان

فيالصوموحكمالإفطار،في!يطهديهوبيَّن،الغيميومصومعلىالكلام

وصيام،الصائمبهايفطرالتيوالأشياءجنبًا،الصومفيوهديهالسفر،
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!وووهديه،بعرفةعرفةيوموإفطارعاشوراءيومصيامفيبحثًاوأفرد.التطوع

وختم.بالصومالجمعةيومتخصيصوكراهةوالأحدالسبتيومصومفي

.الاعتكاففي!هديهبذكرالبابهذا

ع!ي!،النبيعمرعددأولًافيةذكرطويلبابفهووالعمرةالحجبابأما

إليها،رجعأنإلىالمدينةمنخرجأنمنذحجتهفي!ي!هديهساقثم

فيغلِطواالذينأوهاموبيَّن،للحجكثيرةجزئيةأحكامعلىأثنائهافيوتكلم

وقد.بهاحتجُّواماعلىوردَّ،وإهلالهحجتهوصفة!يطالنبيعُمَرذكر

272(.2-91)2/العمرةإلىالحجفسخعلىللكلامطويلًافصلًاخصص

بذكروختمه،والعقيقةوالضحاياالهدايافي!هديهفيبابًاعقدثم

النبيأذكارفيةجمعالذكر،فيع!يمّهديهفيبفصلٍوعقّبه.اللفظيةالمناهي

.الكتابمنالعباداتقسمختموبه،مختلفةمناسباتفي"!ه

المغازيقسمترتيب*

بالحجة:عديدةأنواعوأنهالإسلامفيالجهادمكانةبذكرالمؤلفبدأه

يجاهدحتىجهادهيمكنلاالخارجيالعدووأن،والسنانوبالسيفوالبيان

ووساوسه.الشيطانويجاهدوشهواتها،نفسه

كمابالقراَنوذلك،مبعثهأولمنالجهادمن!النبيبهقامماذكرثم

واَذواقومهفاَذاه52،،:]الفرقان!بِهِءجِهَادًا!بِيَرَا)وَجَهِذهُو:تعالىقال

إلىبالهجرةلنبيهاللّهوأذن،الحبشةإلىالهجرةإلىاضطرواأنإلىأتباعه

.القتالعليهفُرضثم،المدينة

فيالشهادةفضلوفيفيهوالترغيبالجهادفضلفيالأحاديثساقثم

ادلّّه.سبيل
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تقسيمفيوهديةوالغزو،الجهادفي!ي!النبيهديمجملذكرثم

والسبيالأسارىفيوهديه،الغلولفيوالتشديد،والنفلالغنائم

ذلك.إلىوماالمغنومةوالأرضالمشركينوعبيدوالجواسيس

وأخذالكفار،رسلومعاملةوالصلحالأمانفيهديهفيفصلًاعقدثم

واحدةع!يطبالنبيوغدرهمبالمدينةاليهودقبائلفيهفذكر،إليهوماالجزية

معالثلاثالغزوات)وهذهوإجلاءهمإياهم!ي!النبيوقتال،الأخرىتلو

(،المغازيمنموضعهافيمختصرةأعادهاثمهنابالتفصيلذكرهااليهود

خيبر.أهلومعقريشمعصلحهأيضًاوذكر

قِواموهوالاختصار"،وجهعلىوبعوثهمغازيه"سياقفيفصلًاعقدثم

علىالغزواتفيهذكر؛ثُلُثيهمننحوًايمثّلفإنه.فصولهوأكبرالجزءهذا

،وأحكامفوائدمنقصتهامنيستفادمابذكرأكثرهاويعقبالزمنيترتيبها

الإلهية.الحكممنفيهاوما

،تبوكمنمجيئهبعد!النبيإلىالعربوفودقدومفيفصلًاعقدثم

الملوكإلىجي!النبيكتبفيبفصلوختم.الفقهمنقصصهمفيماويذكر

.لرؤساءوا

مصدروهو-الأثر"("عيونفيمماعليهبقيأنهمع،القسمهذاينتهيوبه

أبيبنعليسرية:-الأخيرالنصففيسيمالايذكرهمماكثيرفيالمؤلف

توفي)التيالشامإلىزيدبنأسامةوسرية،الوداعوحجة،اليمنإلىطالب

كتبذكربعدالناسسيدابنذكرهاالثلاثةالأحداثفهذهجي!(.النبيعنها

عندالعباداتقسمفيالوداعحجةذكرسبقوقد،الملوكإلى!ي!النبي

السريتين.إلىيُشرلمأنهإلّا،المؤلف
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الطبقسمترتيببملأ

مرض:نوعانالمرضأنأولًافيهذكربمقدمةامَحُهدك!صالمؤلفبدأه

إلىسبحانهأرشدوقد.القرآنفيمذكوروكلاهما،الأبدانومرضالقلوب

ثم.هديأكملذلكفيع!يوّالرسولوهدي،قواعدهومجامعالطبأصول

أهلهمنمرضلمنبهوالامرنفسهفيالتداوي!هديهمنأنبيَّن

ودلالةشفاء("لهأنزلإلاداءمناللّّهأنزل"ما:قولهعلىوتكلم،وأصحابه

لاوأنهبالتداويوالأمربالأسبابالمسبباتربطعلىوغيرهالحديثهذا

بالأدوية:أحدها:أنواعثلاثةللمرضع!ي!علاجهأنذكرثم.التوكليناقض

الامرين.منبالمركب:والثالث،الإلهيةبالأدوية:والثاني،الطبيعية

:أقسامثلاثةعلىالمقدمةبعدالفصولجاءتذلكوعلى

الطبيعية.بالأدويةالعلاجفي-1

ومنمنهاوالمركبة،المفردةالإلهيةالروحانيةبالأدويةالعلاجفي2-

الطبيعية.الأدوبة

!يطالنبيلسانعلىجاءتالتيالمفردةوالأغذيةالأدويةذكرفي3-

المعجم.حروفعلىمرتبة

منالنافعةالكليةوالوصاياالمحاذيرفيبفصولالقسمهذاوختم

لأطباء.اوصايا

والأحكامالاقضيةقسمترتيب*

وبيَّن،والأحكامالأقضيةفي!ي!هديهفيبفصولالخامسالمجلدبدأ

هديهذكرالغرضوإنما،العامالتشريعذِكْرالغرضليسأن5()5/أولهفي

فيهديهكانوكيف،الخصومبينفيهافصَلالتيالجزئيةالحكوماتفي



والسرقةكالزناالمختلفةالحدودقضاياإلىفيهوتعرض.الناسبينالحكم

بعضذكرثم(،001-5)5/وغيرهاوالجاسوسالساحروقتلواللواط

وبعضاختلافهاعلىوالأموالالغنائموقسمةوالمغازيالفتوحفيأحكامه

الأحكاموهذه(136-101)5/والسيرالمغازيوأحكامالجهادمسائل

كثيروهووالسير،بالمغازيالخاصالثالثالمجلدفيبالتفصيلسبقت

القسم.هذافيإليهالإحالة

عقدثم(651-137)5/وتوابعهوأقضيتهالنكاحأحكامإلىتطرقثم

مسائلفيأخذثم(،177-166)5/النساءمنالمحرّماتفيطويلًآمبحثًا

2(.96-5178/)الزوجيةوأحكاموالقَسْموالتعددّبالوطءتتعلق

البدعيالطلاقفيوتوسّع،والطلاقالخلعأحكامإلىانفصلثم

تتعلقمسائلإلىثم(،27504-0)5/واحدةبكلمةالثلاثوالطلاق

.(295-5604/)الولدواستلحاقواللعانوالإيلاءوالظهاربالفراق

فيبهأحقُّمَنالولدفي!حكمهالمؤلفذَكَرالسادسالمجلدوفي

الحضانة.فيالأبوينبينالولدتخييرمسألةعلىالكلامفيوتوسع،الحضانة

نفقةلاأنهبيانفيهناوتوسَّع،الزوجاتعلىالنفقةفي!ي!حكمهذكرثم

المطاعنذكرفيوأطالقيس،بنتفاطمةحديثفيكماسُكْنىولاللمبتوتة

عقدمنهاالانتهاءوبعدبطلانها.وبيَّنعليهاردَّثمالحديثهذابهاطُعِنالتي

الرضاعةفيمحك!ي!حكمهفيطويلًافصلًاثم،الأقاربنفقةوجوبفيفصلًا

رضاعفيوحكمهمنها،المحرِّمالقدرفيوحكمه،يحرملاومابهايحرموما

علىالكلاموفصَّلالعِدد،فيع!ح!حكمهذكرثملا؟أمتأثيرلههلالكبير

ومناقشتهاالفريقينأدلّةذكرمعالأطهار،أوالحيضهيهل"القروء"تفسير
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الآيسةوعِدة،الأمَةعدةفيفصولالبابهذاوفي.الحيضأنهاوترجيع

واعتداد،المختلعةوعِدة،الطلاقوعِدة،الوفاةوعِدة،تحِضْلموالتي

إحدادفي!ي!ادلّهرسولوحكمزوجها،فيهتوفيالذيمنزلهافيعنهاالمتوفى

رسولحكمبذكرالبابهذاوختمالحادَّة،تجتنبهاالتيوالخصال،المعتدَّة

.(371184-)6/طويلفصلفيالاستبراءفي!اللّّه

بيعهيحرممابذكربدأه،البيوعفي!وّأحكامهذكر:الكتابأبوابوآخر

ومهروالسنَّورالكلبثمنفي!صحكمهثم،والأصناموالخنزيرالميتةمثل

الفحلعَسْببيعفي!ي!حكمةثم،الحجّاموأجرةالكاهنوحلوانالبغيّ

مابيعمنالرجلومنع،الناسفيهيشتركالذيالماءبيعمنوالمنعوضِرابه،

.عندهليس

،الضرعفياللبنبيعصورهومنالغرر،بيعفيبفصلالقسمهذاوختم

فياللبنوبينبينهالفرقوذكرالظهرعلىالصوفبيععلىآخرهفيوتكلم

سريعًا،البائعبملكفيهالمشتريملكيختلطالضرعفي"اللبن:فقال،الضرع

(".وأحكمأعلمواللّّه.الصوفبخلافدرَّ،حلبهكلماالحدوثسريعاللبنفان

نأالقارئإلىويُخيَّل،واضحةخاتمةدونالكتابينتهيالفصلوبهذا

والواقع.تامةغيرتكونقدإليناوصلتالتيالنسخوأن،آخرهمنسقطشيئًا

نهايتها،علىمتفقةولكنهاأحيانًا،بينهافيماتختلفأيدينابينالتيالنسخأن

ندريفلاسبق،كماالمؤلفعلىمقروءةنسخةعلىبعضهاقوبلتوقد

بانتهائة.تؤذنمناسبةبكلمةكتابهأ!هدنَدبمالمؤلفيختململماذا

!
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فيهومنهجهتأليفهمنالمؤلفغرض

هديفيالمعاد"زاد:عنوانهمنواضحهذاكتابهتأليفمنالمؤلفغرض

لا"لمجصالنبيهديالكتابموضوعأنإحداهما،بينتاندلالتانولهالعباد("،خير

نأالمؤمنعلىفيجب،القيامةيومالنافعالزادهوالهديهذاأنوالأخرىغير،

التوفيق.كلَّالعنوانهذااختيارفيوفِّققدالمؤلفأنشكولا.بهيتزود

مقدمته:فيفقال،موضعغيرفيالكتاببغرضاللّّهرحمهصرحوقد

منكلعلىفيجب!ي!النبيبهديمعلّقةالدارينفيالعبدسعادةكانت"وإذا

ماوشأنةوسيرتههديهمنيعرفأنوسعادتَهانجاتَهاوأحبَّنفسَهنصح

.وهذه..وحزبهوشيعتةأتباعهعدادفيبهويدخل،بهالجاهلينعنبهيخرج

!ونبيهمعرفةإلىهمةأدنىلهمنمعرفتهاعنيستغنيلايسيرةكلمات

.(25-1/15)"(وهديهوسيرته

فيفقال،الكتابغرضيذكروهورجعوالنقاشالبحثبهبعُدوكلما

ومغازيهسيرتهمنالأحكامواقتباسهديهعلىالتنبيه"المقصود:إن:موضع

.(175)3/"عليهوسلامهاللّّهصلواتووقائعة

ء!ن!هديهذكرإلامقصودنا"وليس:مهمكلامفيآخرموضعفيوقال

وعليه،الكتابهذافيالتوجهوإليهالقصد،قبلةفانةهو،يفعلهكانالذي

شيء"وتركهفعلهينكرلاالذيوالجائزشيء،وهذا،والطلبالتفتيشمدار

(1/.)318

منأحدٍنُصرةَبهقصدناولاهذا،كتابناوُضِعلهذا"وليسأيضا:وقال
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وأقضيتهسيرتهفي!ادلّّهرسولهديِمجرَّدَبهقصدناوإنَّما،العالمين

يقضِلممنأنَّفهَبْلغيرهمقصودٌفتَبعٌذلكسوىتضمَّنوما،وأحكامه

.(152)5/!ؤ؟""ادلّهرسولهديَذلكيَضُرُّفماذا،تناقضَبالننكُول

فقد،فيهبمنهجهيتعلقماأما،الكتابتأليفمنبغرضهيتعلقماهذا

نأالطبيعيومن.فيهبطريقتهمتفرقةمواضعفيأثنائهوفيأولهفيصرح

ومسائلالمادةطبيعةعلىأجلهمنكتابهالمؤلفأنشأالذيالهدفينعكس

فيجدًّامهمةقضيةإلىنبَّهوقدإيرادها،فيطريقتهوعلىأوردهاالتيالبحث

الكتابهذافينتعرضلم"فنحن:قالحيثتقريبًا،الأولالمجلدمنتصف

يختارهكانالذي!ي!النبيهديفيهمقصودناوإنمايجوز،لاولمايجوزلما

علىالمداومةهديهمنيكنالمقلنا:فاذا،وأفضلهالهديأكملفانه،لنفسه

ولا،غيرهكراهيةعلىذلكيدللم(،بالبسملةالجهرولاالفجر،فيالقنوت

318(./1)"وأفضلةالهديأكمل!ي!ههديةولكن،بدعةأنه

بقولة:عنهأفصحَ،تعليميّتربويّغرضلاخلوينبهويطيليفصّلوقد

:مزجاةٌالعلممنبضاعتهالذيالغِرُّليعلموأدلَّتهامأخَذِهاعلىنبَّهنا"وإنَّما

باعُه،العلمفيقَصُرممَّنكانإذاوأنَّه،عندهماوراءآخرشيئًاهناكأنَّ

عنشمَّرمَنفليعذر،ذراعُهثمارِهجَنْيعنوتقاصرَ،الدَّليلخلفَوضَعُف

بكلِّإليهاوالتَّحاكموتحكيمها،!مادلّّهرسولاَثارحولَوحام،عزمِهساق

34(.4)5/."همَّةٍ

وطريقةالموضوعاتسياقفيالكتابأقسامفيمنهجهمعالموأما

الآتية:السطورفيإليهافنشير،والتحليلوالإيرادالعرض

ع!ي!،النبيسيرةفيبنُبذمقدمتهبعداللّهرحمهالمؤلفافتتحهالأولالمجلد
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يديه-بينتكنولم!ي!،هديهبيانالكتابمنالأصليالغرضكانولما

فيهااختلفالتيالمواضعتحقيقعلىتعينهمصادر-السفرحالةفيوهو

مواضعفيإلايطننبولم،السيرةفصولفيالقولأوجز=السيرةأصحاب

أسماءوشرح،الذبيحبحثمثلقبل،منشيخهأوهوعليهاتكلمقدقليلة

صياغةوهي،نحويهَمسألةفي-أحمداسميشرحوهو-وإطالته!يوو،النبي

.المفعولعلىالواقعالفعلمنالتفضيلاسم

لمابل،الهديوفصولالسيرةفصولبينادلّهرحمهالمؤلفيفصلولم

ونقل("،السيرة"مختصرفيجماعةابننسقعلى!ي!النبيملابسفصلعقد

!لمجطهديهذكرإلىلباسهذكربعدمعهانساق=لشيخه(""القرمانيةكتابمن

حياتهمنأخرىشؤونفيهديهذكرعلىاستمرثم،وشرابهطعامهفي

ومعجزاته،ع!ي!النبيصفةأيضايذكرولم"!يو.وفاتهذكرعنوذهل،اليومية

أنواعتفصيلإلىوبكاله!يطالنبيمشيةذكرعنداستطردوقد.سبقكما

.والبكاءالمشي

فيهديهفذكر"،العباداتفيع!يطهديهفي"فصولبالفصولهذهوأتبع

لهتيسرعندماالفصولهذهكتبأنهويبدو.الصلاةفيثموالتيممالوضوء

فينراهالذيالاقتضابفيهانجدفلاالمصادر،منعددعلىالحصول

العلماءأقوالالمسائلبعضفياستقصىوقد.السابقةالفصول

هوماورجّحجميعًاناقشهاثمبعض،علىبعضهموردودهمواحتجاجاتهم

صلاةفيالقنوتبحثفيفعلكما؛المعروفمنهجهحسب،عندهالراجح

غايةالجمعةخصائصذكرفيأطنبوقد.بالقرآنالتغنيوبحثالفجر

الخاصةعلىالكلامأفاضثم،خاصةوثلاثينثلاثًامنهافذكر،الإطناب
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مبحثاستغرقوقد.الجمعةيومفيالإجابةساعةوهي،العشرين

نشرتنا.منالأولالمجلدمن(533-44)5الصفحاتهذاالخصائص

بابفييفصللم؛والحجوالصيامبالزكاةالخاصالئانيالمجلدوفي

،الزكاةفيهاتجبالتيالأموالذكرعلىاقتصروإنماأحكامها،بيانفيالزكاة

فيالزكاةعلىالكلامأطالبينمامنها.يؤخذالذيالمقدارفيالحكمةوبيان

وإخراجهاالفطرزكاةفي!النبيهديوذكرفيها،العلماءواختلافالعسل

شرحأسباببيانفياستطردثم،التطوعصدقةفيوهديهالعيد،صلاةقبل

.الزكاةفيالكلامختموبهع!وّ،لهالكمالعلىوحصولهاالصدر

ولم،رمضانفي!ياّلههديهوبيان،فيةالكلامأجملالصيامبابوفي

وأالغيميوموصوم،الصومفيالوصالمثل،المسائلبعضفيإلايفصل

عاشوراءيومصيامفيالكلاموأطاليفطّر.لاوما،الصائميفطّروما،الشك

في!ياّلههديهببيانالكلاموختمعنها.والجوابعليةالواردةوالإشكالات

.والاعتكافالتطوعصوم

!ي!النبيحجةسياقفيهالمؤلفغرضكانفقدالحجبابفيأما

وحجهعمرهذكرفيغلطواالذينأوهاموبياناعتمرها،التيوعمره

التيالمشهورةالحجمسائلعلىالكلامإلىأثنائهافيواستطرد،وإحرامه

"لمجرَوّهديهببيانذلكوعقَّبومناقشتها.حججهمذكرمعفيهاالعلماءاختلف

الذكر،فيوهديه،والكنىالأسماءفيوهديه،والعقيقةوالضحاياالهدايافي

أصبحبحيث،المختلفةوالمناسباتوالمساءالصباحأذكارهناجمعوقد

!شًيو.النبيعنالواردةالأذكارفيمفردًاكتابًا

مقصودهيكنلموالسيروالمغازيبالجهادالخاصالئالثالمجلدوفي
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،السيرةكتبفيمعهودهوماعلىوفاتهإلىمولدهمن!ي!النبيسيرةبيان

،والغزواتالجهادفي!يطالنبيهديبيانهوالأعظممقصودهكانوإنما

وهوقالحيث(681)3/آخرموضعٍفيأيضًاذلكإلىأشاروقد.سبقكما

المتعلقةالأحكام"وأخذُ:الحديبيةصلحمنالمستفادةالأحكامعنيتحدث

سِيَرهمنالشرعيةالسياساتوأمورِوأهلهالإسلامومصالحِبالحرب

تعالىوباللّه،لونوتلك،لونفهذا؛الرجالآراءمنأخذهامنأولىومغازيه

.("التوفيق

مبدأُكانحين!ي!مبعثهمنالنبويةالسيرةبذكربدأفقدلذلكسياقهأما

ذكرثم(.5)3/("القرآنوتبليغوالبيان"بالحجةوالمشركينللكفارجهاده

منهاجرحتى،الدعوةسبيلفيالأذىمنوأصحابة"!ي!النبيلهتعرَّضما

بالقتالالإذنعليهنزلحيثالمدينةإلىمحك!ي!النبيوهاجرالحبشةإلىهاجر

سنيعلىمرتبةًوالبعوثالغزواتأخبارسياقإلىمنهوانفصل.بهالأمرثم

منأخبارهامنيُستفادماذكرفيفصولبعقدأغلبهاعلىويعقبوقوعها،

خلاففيهاكانإذاالمسائلهذهبعضذكرفييُطيلوقد،والفقهالأحكام

سائرفيالمعروفةطريقتهعلىبينهاويرجِّحالفريقينحججفيوردمشهور،

كمَبة.

الجهادفيالمتعلقةالأحكاممنيُستفادمابيانعلىذلكفييقتصرولا

أخبارفيماوذِكْرالاستنباطمنالوقَّادعقلُهبهيجودماكلَّيذكربل،إليهوما

مسائلمنعليهايترتبوماالإلهيةوالحِكَمالمحمودةالغاياتمنالمغارى

فصلًاعقدحيثوتبوكوحُنينأُحُدغزواتفيفعلكما،والتزكيةالسلوكفي

.المحمودةوالغاياتوالأسرارالحِكَممنمنهايستنبطلماغزاةكلبعدخاصًّا
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،السيرةورواياتالمغازيأخباربنقدفائقةًعنايةعُنيوقدهذا،

إيرادفيمنهجهمعالمأبرزومتضادها.بينوالترجيحمختلفها،بينوالتوفيق

:المغازي

لتنسجملهاسبكهعندالرواياتمختلفبينيؤلِّفماكثيرًاإنه-

مسلوكةجادّةوهذه.متصلواحدسياقفيوتتسلسلوالوقائعالأحداث

علىانظر.وغيرهماإسحاقوابنالزهريأمثالمنوالمغازيالسيرلأئمة

الحديبيةوقصة(،4-144)3/الإسراءلقصةسياقهالمثالسبيل

434-)3/ادلّّهإلاإلهلا:قاللمنأسامةقتلوقصة34-352(،0)3/

وفدخبر472(،)3/الخبطسريةفيالعنبرالصحابةأكلقصة(،435

.(195-095)3/هوازن

منوغيرهما""الصحيحينفيوردبماالمغازيأهلمروياتيوازن-

فيقالوهفيماالسيرأهلجماهيريخطِّئقدعليهاوبناء،الصحيحةالأحاديث

نأالمغازيأهلجماهيرذكرفمثلًا،التفاصيلمنغيرهأوالغزوةتاريخ

بنسلمةحديثلأنالمؤلففخطّأهم،الحديبيةقبلكانتالغابةغزوة

328-932(.)3/الحديبيةبعدكانأنهفيصريح"مسلم"صحيحفيالاكوع

منأربعٍسنةكانتإنهاالسير:أهلجمهورقالحيثالرقاعذاتغزوةومثله

الصحيحةالأحاديثفيلماخيبربعدكانتأنهاالمؤلفواستصوب،الهجرة

2(.1929-ه)2/ذلكعلىالدلالاتمن

الحكمموقفالمؤلفيقف،بينهمفيماالمغازيأهلاختلفإذا-

مرجِّحًاأوأمكنإنبينهاموفِّقًايناقشهاثم،الأقوالماخذفيذكربينهم

مكثهلمسعود:ابنفياختلافهمفيصنيعهترىكمابعض،علىلبعضها
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ثانية؟مرةوقدمرجعأمالحبشةإلىالاولىالهجرةمنقدومهبعدبمكة

السابعة؟أوالسادسةالسنةفيكانتهلخيبر:غزوةوفي2-34(،9)3/

31(.31-90)3/؟كانتمتىالمريسيعغزوةفي3(،60)3/

"ونحن:بقولةاللّّهرحمةافتتحةفقدبالطبالمتعلقالرابعالمجلدأما

.لغيرهووصفهبه،تطببالذيالطبفيهديهفينافعةفصولبذكرذلكنخبع

وأنإليها،الوصولعنالأطباءأكثرعقولتعجزالتيالحكمةمنفيهاونبين

إنما!ي!أنهعلىنبّهوقد".طبهمإلىالعجائزطبكنسبةإليهاطبهمنسبة

مقصودًافجاءالائدانطبوأماونذيرًا،ومبشرًاادلّهإلىوداعيًاهاديابعث

ليس!والنبيطببأنقولهومع.إليهالحاجةعنديستعملإنمابحيثلغيره

إلىأشار؛الوحيعنصادرإلهيقطعيمتيقنطبهووإنماالاظباء،كطب

بالقبولتلقاهمنبهينتفعإنمافانهبه،المرضىمنكثيرانتفاععدمينكرلاأنه

والأزمنةالأمزجةبحسبالدواءتأثيرينكرلاثم(.54)4/بهالشفاءواعتقاد

.(4523/)والعوائدوالأماكن

الادوية:الادويةمنأنواعبثلاثةالمرضيعالجكانع!ي!النبيأنذكرثم

أوردذلكوعلى.الأمرينمنالمركبةوالأدوية،الإلهيةوالأدوية،الطبيعية

الاحاديث.فيذكرتالتيالطبيعيةالادويةفيفصلًاثلاثينمنأكثرأولًا

علاجفيهديهفيبفصلوأتبعه،الحمىعلاجفي!هديهفيفصلوأولها

الإحالةمعفيهالواردبالحديثفصلكلويستهلوهكذا.،البطناستطلاق

منأكثرأوردثم.عليهيتكلمثمغيرهما،أوالصحيحينمنمصدرهعلى

الأدويةومنمنهاوبالمركبةالمفردةالإلهيةبالأدويةالعلاجفيفصلًاعشرين

بالعين.المصابعلاجفيع!ي!هديهفيفصلوأولها،الطبيعية
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لسانعلىالواردةوالأدويةالأغذيةذكرفيطويلًافصلًاخصصثم

عمومًاتُرتبهاالتيالطبكتبخلافعلىألفبائيًّاترتيباورتبهاجمن!،النبي

والصبركالصلاةأيضاالروحانيةالأدويةالقسمهذافيوذكرأبجديًا.ترتيبًا

والرقى.والقرآن

والحديثوالتفسيرالتوحمِدفيوفوائدمسائلالفصولهذهتخللوقد

منبالفراروالأمرالعدوىنفيبينالتعارضدفعفيكلامهنحو،والفقه

84(،83-/4)بهاوالفطرالحجامةأحاديثوفقه6(،0-4/55)المجذوم

والعناية(1-460180/)راجحةمصلحةأولحاجةللرجالالحريروإباحة

كونفياللطيفالسروبيان(،-136913)4/والشرعالقدرفيالسبعبعدد

لإصابةالمنكرينعلىوالرد225-226(،4/)بهايستشفىلاالمحرمات

القلوبوطبالنفوستزكيةفيالبديعكلامهأما233-235(.)4/العين

والهمالكربعلاجفي!ي!هديهفيعقدهالذيالفصلفيتنظرأنفحسبك

الأحاديثفيالمذكورةالروحانيةالأدويةجهةوبيان،والحزنوالغم

(/4282-10.)3

علاءكتابعلىهذهالطبفصولمعظمفيا!هدفَلُبمالمؤلفاعتمدوقد

مصادرعلىالإحالةفيأخطاءفوقعت،سيأتيكماالحمويالكحَّالالدين

الأحاديثعلىيقتصرلمثمالمذكور.للكتابتبعًاوألفاظهاالأحاديث

فيهايصحلمالتيالطبيةالمفرداتبعضعلىأيضًاتكلمبل،الصحيحة

والكرفسكالباذنجان،النبويبالطبلهاعلاقةفلا!،النبيعنحديث

ذلكومع،موضوعةفيهاالواردةالثلاثةالأحاديثبأنصرّحوقد.والكراث

.(5-4/69589)ومنافعهاخواصّهاذكر
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والأحكامبالأقضيةالمتعلقينوالسادسالخامسالمجلديمنوفي

طريقةعلىجرىفقد،مباحثهيتمولمالبيوعثموتوابعهاوالطلاقوالنكاح

وأالآياتتحتهيسوقثمللفصليعنونحيث،المباحثعمومفيواحدة

ذكرإلىإماينفصلثمغالبًا،ودرجتهامخرّجيهابيانمعالبابفيالأحاديث

مسألةذكرإلىينفصلأو،ويطيبيطيلوقد،الحديثأوالآيةمنالفوالد

الصحابةبأقوالمبتدئاالمذاهبويذكرالبابفيالخلافمسائلمن

ويدللويناقشفريقلكلويحتج،وغيرهمالأربعةالأئمةثموالسلف

المسائلبينوالفروقوالضوابطالقواعدإلىوينبهويضعّفويصحح

ويجعلهاوحِكَمهاالشريعةأسرارإلىوينبهوسرّها،المسألةحرفوتحرير

أحيانفييسوقوقد،منهنفيسةلفتةوهيالمختار،للقولالترجيحقرائنمن

ذلككلفيوغرضه،للقارئالترجيحيتركبليرجحولاالفريقينأدلةكثيرة

مرارًا.بهصرّحكماإلا،ليس!يوّالنبيهدي

القيم"ابنكتابهفيادلّّهرحمهزيدأبوبكرالعلامةشيخناتكلموقدهذا،

فيالقيمابنعندوالتأليفالبحثمنهجيةعن(8281-ه)ص"الجوزية

الخصائصتلكعنتحدَّثوالاستقراءالتتبعوبعد.مؤلفاتهعموم

الاعتماد:وهيجانبًا،عشراثنيفيمؤلفاتهبهاتميزتالتيالباززةوالسمات

علىعنهمادلّّهرضيالصحابةأقوالوتقديم،والسنةالكتابمنالأدلةعلى

والاستطرادوالاختياز،الترجيحوحرّية،والشمولوالسعة،سواهممن

بعللوالعناية،التشريعوحكمةالشريعةبمحاسنوالاهتمام،التناسبي

بأحاسيسالفياضهَوالمشاعروالحيوية،الاستدلالووجوهالأحكام

وظاهرة،والسياقالترتيبوحسن،وبيانهأسلوبهفيوالجاذبية،مجتمعه

والتكرار.،والابتهالوالضراعةالتواضع
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فصوله،جميعفيبارزةًالخصائصهذهنجدالمعاد""زادفينظرناوإذا

ويحشدوالسنةالكتابعلىيعتمدمسألةأيالمؤلفيبحثمافعند

وأإجماعًاقالوهماوتعظيمالصحابةأقوالذكرعلىويحرصنصوصهما،

عليه.الخروجوعدمخلافهمواحترام،مخالففيهلهميُعرَفولماشتهارًا

.والمثالانالمثاللهيُذكَرأنمنأوضحوهذا

مباحثمنكثيرفيظاهرفهووالشمولوالإشباعالإسهابأما

المسائلهذهبسطموضعهذاليسإنهيقولفقدذلكومع،الكتاب

مسألة:الثالثالمجلدفيفيهاأطالالتيالفقهيةالمباحثومن55(.1)5/

5-553(،44)3/؟فيهالحدُّعليهيُقامهلالحرمإلىاللاجئالجاني

ومسألة6(،6-4080)3/ومتفاضلًانَساءًببعضٍبعضهالحيوانبيعومسألة

وجواز7(،711-50)3/الصلاةأتمَّإقامتهاالمسافرنوىإذاالتيالمدة

كثيرةذلكعلىوالأمثلة832-834(.)3/الغنمضالةفيالملتقطتصرُّف

.الكتابمجلداتجميعفي

الأقواليذكرأنفبعد،مواضعفيبينفهووالاختيارالترجيححريةوأما

(431،266)5/فيكما،للقارئالاختياريتركوالحجاجوالادلة

هذهفيالمذاهبتحرير"فهذا(:544)5/فيوقال(،911،481و)6/

والإنصافَالعلمَآثرَمنعلى-يخفىولااستدلالًا،وتقريرهانقلًا،المسألة

المرجوج(".منالرَّاجحُ-الأقوالمنعليهينبنيماونصرةَالتَّعصُّبَوجانبَ

الاصطفاءذكرعندالكتابأولمنواضحفهوالاستطرادوأما

وقد،ويطربيفيدبمااستطردفرصةوجدإذاالكتابعموموفيوالاختيار،

الفقهيةالمسائلبعضبذكرالغزواتأخبارسياقأثناءأحيانًايستطرد
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خلافذكرعندقريظةبنيغزوذكرفيفعلكمافيها،العلماءوخلاف

بنيفيإلاالعصرمنكمأحديصلين)الامحك!ي!:النبيبقولالعملفيالصحابة

بينيرجحوأخذ،أصوبكانأيهمافيالفقهاءاختلاففذكر("،قريظة

.الغزوةخبرإلىبعدُعادثم،القولين

،الكتابفيكثيرفهذاوحِكَمهاالشريعةمحاسنبذكرالاهتماموأما

وذكرالخلافأطرافذكرعندكثيرةوأحيانًاابتداءأحيانًاالمؤلفويذكره

الشريعةلأسرارموافقاختارهالذيالحكمأنمنهاويجعل،المرجحات

الفهارسضمنوحكمهاالشريعةبأسرارالخاصالفهرسويُنظر.وحكمها

العلمية.

فيالمسألةتتكررفقد،الكتابمنمواضعفيظاهرفهوالتكراروأما

فيالفاصلبعدمعتتكرروقد،مختلفينمكانينفيالواحدالمجلد

أقضيةذكرحينالخامسالمجلدفيواضحوهذا،المختلفةالمجلدات

إليها،وماوالغنائمالجهادمسائلببعضيتعلقفيماوأحكامه!يوّالنبي

يحيلفنراه،بالمغازيالخاصالمجلدفيبالتفصيلذكرهاسبققدويكون

الحديثعلىوالكلامالسفرفيالتقديمجمعمسألةوكذلك.للتوسعإليه

المجلدفيأعادهاثم6(680-0)5الأولالمجلدفيذكرهافقدفيه،الوارد

فيالنيةاشنراطومسألة685(.)683-تبوكغزوةفوائدضمنالثالث

الثالثالمجلدفيذكرهاوكنايتها،صريحهاوالعتاقالطلاقألفاظجميع

فيللتكرارأخرىأمثلةوهناك4(.)52الخامسالمجلدفيثم)735(

.للكتابالعلميةالفهارسفيتُنظروالمباحثالمسائل
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كتابهفيالمؤلفمواردأهم

متعددةفوائدمنلهاوما،المؤلفينمواردفيالبحثأهميةتخفىلا

)1(،والتصحيحالمقابلةعندبالنفعالدراسةموضوعالكتابعلىتعود

العلميةالحركةعلىوتعود،واطلاعهوثقافتهبالمؤلفالمعرفةعلىوتعود

مختلفة،اتجاهاتفيمنهاالمنقولالمؤلفاتعلىوتعودالعصر،ذلكفي

كانربمالأنهمنهنصوصونقل،المؤلفزمنإلىوبقائه،الكتابكوجود

رحبًامجالًافيكونكثيرةمواضعفيالمؤلفعليهاعتمدربمابلمفقودًا،

بسطها)2(.مكانهذاليسكثيرةفوائدفي،والموازنةللمقارنة

تامةوعنايةواسعةمكتبةصاحبكانأنهعنهمعروفالقيموابن

لغيرهيتهيّالاماالكتبمنواقتنىكثير:ابنصاحبهقال،الكتببتحصيل

)3(.والخلفالسلفكتبمنعُشرِهتحصيل

هذافينتتبعلنلكننا،خاصةقيمةالمؤلفمصادرلتتبعيجعلوهذا

صرحالتيتلكعلىنأنيبحيث،المؤلفمنهانقلالتيالمصادركلالفصل

منلأنبها؛يصرحلمالتيتلكأوبمؤلفيهاصرحالتيتلكأوبأسمائها

الصحاج:الحديثككتب،عنهالنقلمنجدًّامكثرهوماالمؤلفمصادر

ومنهامؤلفاتهكلفيعمدتهفهذهوغيرها،والمصنفاتوالمسانيدوالسنن

61(./1)"الموقعينلـ"أعلاممقدمتناينظر(1)

زيد.أبولبكر317(31-6)ص("ومواردهوآثارهحياتة:الجوزيةقيم"ابنينظر2()

.(452/)18"والنهايةالبداية")3(
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الموضوعيةلطبيعتهالمصادربهذهالمؤلفكتبأحظىهوبل،الكتابهذا

تخفى.لاالتي

اعتمادهويكثريقلُّو،كتابهفيكثيرًاالمؤلفعليهايعتمدكتبوهناك

هذهومِنفيه،والبسطالبحثموضوعبحسبالكتابغضونفيعليها

الكتب:

مختلفة.برواياتأحمدالإماممسائل-

وغيرهما.("،الحديثو"اختلاف"،"الأم:الشافعيكتب-

".و"الإشراف"،"الأوسطالمنذر:ابنكتابا-

المسافر".و"زاد"،"الشافي:الخلالغلامكتابا-

(".السنن"معالم:الخطابيكتاب-

و"جوامع"،الوداعو"حجة("،"المحلى:الأندلسىِحزمابنكتب-

."السيرة

و"الاستذكار("."التمهيد("،البر:عبدابنكتابا-

و"دلائلالكبير"،و"السننوالايار("،السنن"معرفة:البيهقيكتب-

."النبوة

خاصة.(""المغني:قدامةابنكتاب-

منه،سمعهمماأوكتبهمنكثيرةمواضعفينقل:تيميةابنشيخه-

اختياراته.وحكى

"تهذيب:مثل،مبحثلاستيفاءكتبهبعضإلىالمؤلفأحالوربما-

37



جلاءو"(.1/561)"ومشكلاتهعللهوإيضاجداودأبيسنن

81(.72،/1)"الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةفضلفيالأفهام

.(80،6/4801)3/الحرير"لباسمنويحرميحلّبماالتحبيرو"

22(.0)4/"السعادةدارو"مفتاح253(.)4/"السالكينمدارجو"

،175)3/كتابهمنمواضعفيكماالمسألةفيرسالةبتأليفوعدأو

.)808

بمجلداتسنمّر،خاصةموضوعيةوحدةيمثِّلمجلدكلوباعتبار

منهانقلالتيالكتبعنيكشفبمامنهاكلمواردعلىونتكلم،الكتاب

المؤلف.

:الأولالمجلدمصادرفمن-*-

وهو.جماعةابنالدينلعزع!يوّ("الرسولسيرةفيالكبير"المختصر-

المؤلفيُسمِّولم،الأولالمجلدفيالسيرةقسمفيالمؤلفمصادرأهممن

(013-1/912)!ي!النبيأفراسذكرلماأنهغير،إليهأشارولاالكتاب

أبيبنمحمدادلّّهعبدأبوالإمامجمعهاعليها،متفقسبعة"فهذه:قال

"أخبرني:قالالبيتنقلوبعد(".فقالبيتفيالشافعيجماعةبنإسحاق

وقد".بطاعتهادلّّهأعزّهعمرأبوالعزيزعبدالدينعزالإمامولدهعنهبذلك

فيالدينعزوذكر733.سنةالدينبدروأبوه767سنةعزالدينتوفي

.مرةغيرالمذكورالبيتأنشدهوالدهأن""مختصره

وردّ!ك!يروّ،النبيختانفيطلحةابنالكمالكتابعلىوقفوقد-

68(./1)الأخيرقولوذكرووصفهما،عليهالعديمابنالكمال
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الطعامفيوهديه!يمّالنبيبسملافصولفيعمدتةوكان-

أمرفيعنهحكاهماولكن.الإسلاملشيخ""القرمانية(:1/13294-1)

وأقوالهاختياراتهونقل.شفويةحكايةوكأنهافيها،يردلم(133)صالذؤابة

كتابه.منكثيرةمواضمعفي

يسمِّولمللخطابي("السنن"معالمالمجلد:هذافيمصادرهومن-

يشرولمالإشبيليالحقلعبد"الوسطىو"الأحكام64(،1/5)الكتاب

.الكتابيسمِّولمللترمذي"و"الشمائل،إليه

(1-1/19169)الشاربقصفي!يوّهديهفصلفيالمؤلفاعتمدقد-

و"التمهيد".الكلامأولفيالبرعبدابنوذكر"التمهيد"(،كتابعلى

مننقلالمذكورالفصلأثناءوفي.المؤلفمصادرأهممنو"الاستذكار"

.(1/481)أيضًاآخرموضعفيمنهونقل،قدامةابنيعنيمحمدلأبي""المغني

المؤلف،سمىوقدللخطيب""القنوتكتاب:مصادرهومن-

و"شرح(،1/114)الكتابسمىوقدللحاكم"الضحى"فضلوكتاب

وهو،كلامهونقل(1/426)الشارحوسمىبطاللابن("البخاريصحيح

كتابمنالمؤلفونقلهاالطبرىِساقهاالضحىصلاةفيكثيرةآثارٍمصدر

ثم62(62-1/14)بالقرآنالتغنيفيالطبريكلامنقلومنه،بطالابن

62(.1/5)وسماهبطالابنكلام

ولم،الجوزيلابن("والمتروكينالضعفاء"كتاب:مصادرهومن-

،1/524)سماهماوقد،نعيمولأبيالدنياأبيلابن"الجنةو"صفة.يسمِّه

وقد378()تالجلّابلابنأنس("بنمالكالإمامققهفيو"التفريع4(55

يسمِّولم("مسلملصحيحالنووي"شرحومنها:472(./1)الكتابسمى
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("الصحاحو"(1/005،105)وسماهللارهري"التهذيب"ومنها.الكتاب

للدارقطني""الرؤيةكتابومنها(.1/005)المؤلفوسمىللجوهري

الكتابيسمِّولمعبيدلأبي"الحديثغريبو"(،1/905)سماهوقد

،(1/185)سماهوقدالدنياأبيلابن"المنامات"وكتاب(،1/515)

يسمِّه.ولم(055-1/945)شامةلأبي"والحوادثالبدعإنكارو"

اسموذكر(،1/466)موضعفيسماهوقدللبيهقي"السننمعرفةو"

ولمالمقدسيللضياء"والأحكامو"السنن،أخرىمواضعفيفقطالمؤلف

المؤلف.وذكر6(6-1/6070)للحاكم"الحديثعلوممعرفةو".إليهيشر

"الصحاحتجريد"علىأيضًامعهوأحال،يعلىلأبي"الجامع"مصادرهومن

(1/628)جميعاسماهاوقد،الحكيمللترمذي"الأصولنوادرو"لرزين

للجوزجاني"المترجم":منهانقلأنهيظهرالتيالمصادرومن-

63(.1/926،0)"القرطبيتفسيرو"(،1/232)

أبيوشيخه،الإسلامشيخشيخهعنحكاهما:الشفويةالمصادرمن-

المحدثالخليليعثمانبنمحمدوصاحبه5(1/44)المزيالحجاج

66(./1)المقدسببيت

الثاني:المجلدمصادرومن*

وسماه30،240،2366)2/الطبريللمحبّ"المصطفىحجة"-

37(.2،9360/،الوداعحجةهنا

مواضعفيحزملابن(1)"الوداعحجة"منالمجلدهذافيونقل-

المجلد.لهذاوالأعلامالكتبفهرسينظر(1)



والمناقشهَ.للردأوتقريرٍنقلَكثيرة

عليةاعتمد،الجوزيلابنالغَيم"،يومصومعنوالضَّيماللوم"درء-

56(.-52)2/الغيميومصوممبحثفي

(""السننفيالأندلسيأيمنابنعننقل:الحديثكتنبومن-

327(.)2/"والأحكام"السننكتابهمنالمقدسيالضياءوعن693(.)2/

)بيانفيالفاسيالقطانوابن293(،79،)2/("أحكامة"فيالحقعبدوعن

عياضالقاضيعن:الحديثشروحومن335(.2،79/)"والإيهامالوهم

فيالترمذيعن:والرجالالعللكتبومن363(.)2/"(مسلم"شرحفي

،(631)2/للذهبيو"الضعفاء("(.574،584)2/الكبير(""العلل

.3(239/)للزمخشري"لفائقاو"

و"مختصر376(،)2/الثوريسفيان""جامععن:الفقةكتبومن-

للنوويو"الأذكار"(93(،24/)الخلالوكتاب33(.20/)"الخرقي

الدينلتاجو"المفيد"494(،)2/للشافعيالكبير"و"الكتاب5(.16)2/

2(.259/)يوسفلأني("الفقهو"جوامع2(،259/)الكردري

قارنًا:حجَّ!ي!النبيأنفيتيميةابنكلاممنمختصرًافصلًاوساق-

/2(441-941).

:والمغازيبالسيرالخاصوهو،الثالثالمجلدمصادر-كأ

الاَتية:الكتبعلىالمغازيأخبارنقلفيالمؤلفاعتمادكان

كلِّة،الجزءفيكثيرًاالمؤلفعليةاعتمدفقد،للبيهقي"النبوةدلائل"-1

،عروةعنالأسودأبيومغازي،عقبةبنموسىمغازيعنبواسطتهونقل
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نقلهماأننجدولذا.عنهبكيربنيونسروايةمنإسحاقابنومغازي

ابن"سيرةفيعمَّالفظهفيأحيانًايختلفإسحادتىابنمغازيمنالمؤلف

المؤلفبينما،عنهالبكائيزيادطريقمنينقلهاهشامابنأنوذلك"،هشام

علىانظر.البيهقييُسندهاالتيعنهبكيربنيونسروايةعلىفيهااعتمد

الرسالةطبعةأصحابيخطئوهنا(.332534،)3/المثالسبيل

وأالمؤلفمنوهمأنهمنهمظنًّا،المؤلفأثبتهبماهشامابنلفظفيستبدلون

76(.3840،)3/انظر:خطأ،

أسندهاالتيالواقديمغازيمنالأخباربعضأيضًاالمؤلفمنهونقل

موضعٍوفي.المثالسبيلعلى383(033،334،)3/انظر:.عنهالبيهقي

بواسطته.سليمانبنالمعتمرمغازيمننقل756()3/

"النبوة"دلائلمنوغيرهما""الصحيحينأحاديثالمؤلفوينقل،بل

البيهفَي.إلىلاالكتبتلكإلىويعزوها،البيهقيبهرواهاالذيباللفظ

وهنا(.44-933،353،937،0384849،)3/:المثالسبيلعلىانظر

ظنًّاالصحيحينألفاظبهافيستبدلونالرسالةطبعةأصحابيخطئأيضًا

77(.6751،،274)3/انظر:.فوهمحفظهمنأوردهاالمؤلفأنمنهم

موضعينفيإلامنةالمغازينقلعند""الدلائلكتابيُسمِّلموالمؤلف

كأنمباشرةالمغازيأصحابإلىيعزوهاأنوالغالب75(،068،9)3/

:يقولوأحيانًاوهكذا."عقبةبن"موسى:وقال("إسحاقابن"قال:يقول

.نحوهأوالروايةعلىالحكمفيكلامًاعنهنقلكانإذا("البيهقي"قال

النصففييسيرةمواضعفيمنهنقل،حزملابن"السيرة"جوامع2-

:يقولمواضعوفي22(،45،691،9)3/يسميهأندونالجزءمنالاول



وقد4(.0،921،3180)3/الكتابباسميصرِّحأندون"حزمابن"قال

.(451)3/يسميهولابذكرهيعرِّض

الثلثفيمواضعفيالمؤلفمنهاستقىللدمياطي،("النبوية"السيرة3-

الحافظ"خلفبنالمؤمنب"عبدمواضعستةفيوسمَّاهالجزء.هذامنالأول

،2831،)3/بذكرهالتصريحدونمواضعفيمنهونقل(.الأعلامفهرس)انظر

المؤلفنقلهاسعدابنعنالنقولمنوكثيروغيرها(.،1،6،6509159-1

ماإليهلينسبأوعليهالتعقبأرادإذايسمِّيهوإنما.الدمياطيكتاببواسطة

حيثفيه،وقعوهمٍفيالمؤلفتبعهموضعوفي.غيرهعنديجدهلمممابهتفرَّد

2(.5)3/("الواقدي"قال:والصواب("،الزهري"قال:قال

النصففيكثيرًاالمؤلفعليهاعتمد،الناسسيدلابنالأثر(""عيون-4

فيفقالمنهيستقيبدأماأوائلفيسمَّاهوقدالجزء،هذامنالثاني

)عيونكتابفيالناسسيِّدبنمحمدالفتحأبوالحافظبه"أنبأنا(:471)3/

والسراياالغزواتأخبارمن،عنهالنقلمنأكثرالجزءآخرإلىثم."لهالأثر(

وابنإسحاقابنمروياتذلكتضاعيفوفي!ي!؛النبيوكتاباتوالوفود

فيإلااللهم.بواسطتهنقلهاكلهاعائذ،ابنمغازيمنمواضعوثلاثةسعد،

ليسولكنهسعد،ابنسياقيوافقخبرًانقلحيث732()3/واحدموضعٍ

(""الطبقاتمننقلهيكونأنفيحتمل؛السياقبنفسالناسسيدابنعند

إلمِه.نهتدِلماَخرمصدربواسطةأو،مباشرة

سالمبنالربيعلأبي"الاكتفاء("كتابمننقل82(4)3/موضعوفي

يظهركما،الناسسيدابنكتاببواسطةأيضًاوهو634(،)تالكلاعي

والمقابلة.بالمقارنة
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المجلد:هذافيالأخرىالمصادرومن

أخباربعضالمؤلفنقلوأيضًا2(.04)3/("الأموي"مغازي-

الصحابة"و"معرفة(183)3/عبيدلأبي""الأموالمنوالسيرالمغازي

848(.313،)3/نعيملأبي

مواضعفيمنهنقل،الجوزيلابنالمسير(""زادالتفسير:كتبومن-

منالمؤلفنقل9()3/موضعوفي.التصريحدون367(70،295،2)3/

للبغوي،"التنزيل"معالممختصرهمنأوللثعلبي("والبيان"الكشف

958(.)4/الرابعالمجلدفيمنهبالنقلصرّحفدلأنهأظهرالثانيوالاحتمال

بناللّّهوعبد،عاصمأبيابنمنلكلٍّ(""السنة:السنةكتنبومن-

العسّالأحمدلأبي(""المعرفةوكتاب،الأصبهانيالشيخوأبيأحمد،

الطويل.عامربنلقيطحديثتخريجفيكلَّهاذكرها858-857(؛)3/

دونكثيرًاالفقهيالخلافمنهنقل""المغني:الفقهكتبومن-

اختيارهيذكرأنأرادحيث(455)3/واحدموضعٍفيإلا،بذكرهالتصريح

المؤلفسمَّى834()3/اَخرموضعٍوفي(".المغنيصاحب"قال:فقال

كتبومن.الغنمضالةمسألةفياختيارهفيعليهالثناءوأطابالكتابدون

البناءلابن"و"الخصال(،552)3/للغزالي(""الوسيطذكرهاالتيالفقة

نقلهالذيكانوإن764()3/للشافعي"و"المبسوط553(،)3/الحنبلي

عقدية.مسألةمنه

دونمؤلِّفَةوسمّىمنهنقل("الصحيحينحديثمنالمشكل"كشف-

أيضًاآخرموضعفيمنهنقلأنهويظهر727(.)3/موضعفيالكتاب

به.التصريحدون31(1-312)3/
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للغزالي("الآخرةعلومكشففيالفاخرةو"الدرةللقرطبي""التذكرة-

.الكتابيسمِّلمالثانيفيولكنه864(،)3/

:النبويبالطبالخاصالرابعالمجلدمصادر*

الطبية"الصناعةفيالنبوية"الأحكامكتاب:القسمهذافيالمؤلفعمدة

الكحّال.الدينعلاءالحمويطرخانبنالكريمعبدبنعليالحسنلأبي

4(،45)3/العصر("و"أعيان266(1/2)""الوافيفيالصفديلهترجم

الكتابهذامصنفاتهمنوسمىصفد،فيالمالبيتوكيلكانأنهوذكر

.062حدودفيتوفيأنهوذكروغيرهما،"العينأمراضفي"القانونوكتاب

الأحاديثمنالطبيةوغيرالطبيةالقسمهذامادةمعظمالقيمابناقمَبس

البتة.إليهيشرلمولكنهذا،الكحالالدينعلاءكتابمنالأخرىوالنقول

الأطباء""بعضبعنهكنىبليُسمِّه،فلمالكحالىكلامأحيانًانقلوقد

"الإسلامأطباءو"بعض(4/521)الأطباء("فضلاءو"بعض(4/411)

إلالنايتيسرلمولكن،طبعةمنأكثرالكحاللكتابصدروقد(.184)4/

النجوليمحمدالغنيعبدأحمدبتحقيقحرمابندارعنالصادرةالطبعة

مكتبةنسخةمراجعةإلىفيهاالنظرمعفاضطررنا،سيئةطبعةوهي،الجمل

بنمحمدالدكتورمكتبةمنوهي،الألوكةموقععلىالمرفوعةباشاراغب

(و)صفحةمقدمتهفيالخالقعبدالغنيعبدالشيخنبهوقد.التركيتركي

أنهفذكر،الحمويكتابمنالقيمابناستفادةعلىالقيملابنالنبويللطب

المراجعةعنديظهركبيراانتفاعاوالذهبيالحمويبكتابىِتدوينهافي"انتفع

"النبوي"الطبكتابإلىيرجعلمالقيمابنأنوالحق."والمقارنة

شيختلامذةمنالمتطببداودتأليفمنوهو،الذهبيإلىالمنسوب
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منشورلهمقالفيالأنيسالحكيمعبدالدكتورحققكما،تيميةابنالإسلام

الألوكة.موقعفي

لابن"المنافع"لقط:إشارةدونمنهانقلالتيالأخرىالمصادرومن-

فيقولهأما.النفيسلابنو"الموجز("،جزلةلابن("البيانو"منهاج،الجوزي

بواسطةعنهمنقولكلهفالسياق"،المنهاجصاحب"قال:الملابسذكر

لمالطبيةالمصادرمناَخركتابإلىالقيمابنرجعوقد.الحمويكتاب

وغيرها.القيءوأسبابالاستفراغاتأنواعمنهنقل،عليهنقف

أخبارعدةنقل272-274()4/المصيبةحرعلاجفيهديهفصلفي-

إليه.إشارةدونالدنياأبيلابن"الاعتبار"كتابمن

فيذلكيردولم"،"السمنرسمفيالسنيابنكتابمننقلوقد-

بواسطة.أمرأسًامنهأنقلأدريفلا،الحمويكتاب

عنهحكى(186)4/الأطباء("حذاق"بعض:الشفويةالمصادرومن-

الحكمية""الطرقكتابيهفيأيضانقلهاوقد.الكحلفيأختهابنقصة

رئيس"حدثنيالأخير:فيولفظه(،004)صالمودود("و"تحفة738()2/

مصر".فيالأطباء

:والسادسالخامسالمجلدينمصادر*-

فقهعلىالكلامحيثالموضوعيللتوافقمتقاربةمصادرهما

سردفيالعمدةأنيخفىولاإليها،وماوالقضاءوالحدودالمعاملات

وفي،سبقكماأنواعهااختلافعلىالسنةكتبهيوالآثارالأحاديث

المذاهبوكتب("و"المحلى""المغنيعلىعمدتهكانتالفقهيات

الموارد:أهمسردفيبينهمادمجنالذلك،المختلفة



إسحاقبنلإسماعيل("القراَن"أحكام:القرآنأحكامكتبفمن-

2(.6،86،87،88013،99/،301،401،421،475)5/القاضي

96(.)6/الإسماعيليبكرلأبيعلي"("مسند:الحديثكتبومن-

،5293/عساكر)لابن"الأطرافو"(،5)5/زيادلابن"الأحكامو"

فيليسمنهطويلًانصًّانقل72()6/للطبريالآثار"تهذيبو"257(،6/

لابن"الجامعو"382(،)6/للخلال("الجامعو".الكتابمنالمطبوع

2(.51،22)6/"وكيعمصنَّفو"33(،0)5/وهب

،(652)5/هبيرةلابن"الإفصاح":الحديثشروحكتبومن-

.(5153/)بزيزةلابن"الأحكامو"شرح

منهنقلوقد،"الرزاقعبدمصنف":المختلفةالحديثكتبومن-

علومو".حزملابن"المحلى"بواسطةبعضهاكانوربماالاَثار،منكثيرًا

تاريخو"(."الإكليلإلىالمدخل"منهنا)النص8ُّ()6/للحاكم"الحديث

2(،1)5/خيثمةأبيلابن"التاريخو"2(،86/657،)5/"البخاري

عديلابن"الكاملو"386(،327،328،)6/حبانلابن"(و"الثقات

للمزي"الكمالو"تهذيب(.041)6/للدارقطني""العلل(،924)6/

.(99)6/الأثيرلابن"النهايةو"386(،366،)6/

،(634)6/"المستقيمالصراطاقتضاء":تيميةابنكتبومن-

5(.17)6/الحيواناستئجارفيمفردومصنف

نصربنلمحمدالعلماء"اختلاف":والخلافالفقهكتبومن-

98(.5/)"(الكرمانيحربو"مسائل35(،54/)المروزي
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التهذيب"و"2(،53)6/"حرملةكتاب":الشافعيةفقهكتبومن-

،(001)6/للمحاملي"العمدةو"(،99،001)6/المقدسيلنصر

المعاليلأبيالذخائر"و"(،001)6/عثمانبنلمحمدالتمهيد"و"

للرافعيالكبير"الشرحو"69(،)6/للراقعي"الأوسطالشرجو"99(،)6/

الصباغلابن"الشاملو"(،99)6/للعمراني"البيانو"(،69،001)6/

،(699/)"لحاوياو"(،659/)للرافعيالمحرر"و"(،699،792/)

،(6/001)ليللغزا"الوجيزو"،(6/001)للبندنيجي"لمعتمداو"

.(6/99،792)زيللشيرا"لمهذّباو"،(6/001)ليللغزا"لوسيطاو"

الواضحة"و"،(6435/،211)5/"المدونة":المالكيةكتبومن-

الثمينة(الجواهرعقد)=الجواهر"و"262(،،211)5/حبيبلابن

،(69،33534/)للبرادعي"التهذيبو"(،66،3719،329،3084/)

.(404)5/الجلّابلابن"التفريعو"

،613،02/،533)5/"الخرقيمختصر":الحنابلةكتبومن-

703(،)5/:الخلاللغلام"الشافيو"382(،)6/المسافر"زادو"936(،

الإرشاد"و"(،22)6/لهالمجرد"و"(،664)6/يعلىلأبي"التعليقو"

،)014)5/الخطابلأبي"المسائلرؤوسو"34(،)6/موسىأبيلابن

،(86/691،0،2174،954،)5/تيميةابنللمجدالمحرر"و"

:للسامري"المستوعبو"(،5/433)يعلىأبيلابن"الفروعو"

(5/575).
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بعدهوالمؤلفاتالكتبفياثره

فيالخطيةنسخهكثرتوقد،القيمابنكتبأشهرمنالمعاد""زاديعدّ

كتبوشرجوالفقةالنبويةالسيرةفيالمؤلفونعليةواعتمد،المكتبات

(""الهَدْيأو"النبوي"الهَدْيبعندهموعُرِفوغيرها،والتفسيرالحديث

دونصفحاتعنهينقلونماوكثيرًاالمعاد"،"زادالأصليعنوانهمنأكثر

كتابهفي817()تالفيروزاباديالدينمجدصنعكماالمصدر،إلىالإشارة

ولوالكتابأوالمؤلفيذكرولم"الزاد("،مناختصرهحيث("السعادة"سِفْر

اللدنية""المواهبكتابوكذلك.التلخيصإلَّافيةلهوليس،واحدةًمرةً

"زادمنوبقيته")1(،الباري"فتحمنمأخوذفنصفُة239(،)تللقسطلاني

فيإلا(""الهديأو"الزاد"إلىيشرولم،الأخرىالمصادروبعضالمعاد"

مختصرةفصولهمنكثيرًاأنيجد""المواهبيقرأمَنوكل.معدودةمواضع

إلية.الإشارةدون"الزاد("من

"الزاد("مننقلتالتيالكتبمنعليهوقفنامابعضيليفيماونذكر

بعدهاصدرتالتيالمؤلفاتإلىنُشرولم،8921سنةبالهندطبعةقبل

حسبالكتبهذهقسّمناوقد.حاصلتحصيلفهذا،عليهواعتمدت

.الفنون

ابناختياراتوذكرتكثيرًاعنهنقلتالتيالحنبليالفقهكتبفمن*

مفلحابنالدينلشمس""الفروعكتاب:المسائلفيوترجيحاتهالقيم

33(./1)شرحهفيالزرقانيذلكذكركما(1)
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،3631،052/:انظر"الزاد("،عننقلوجدناهمصدرأقدموهو763(،)ت

/6481،/8622،/9591،142،682،692،30،304،3634،

(.الرسالةمؤسسة.)ط01/0،27935

،252/:"المبدع"في884()تمفلحابنالدينبرهانأيضًاعنهونقل

48،2/3،592،366/548،/7،74/8.58501،132،172،302،

(.الكتبعالمدار.)ط50،270،2/959

في:عنهالنقولبعض88(ه)تللمرداوي"الفروعتصحيح"وفي

""الإنصافكتابهأما(.الرسالةمؤسسة.)ط9691/،7471/،6411/

المواضع:بعضوهذه،اَخرهإلىأولهمنمنهوالاقتباسبالنقلفطافح

1/45،791،45،2/2،367/4،274614،/7،332654،294.،..

هجر(.دار.)طكثيروغيرها

:(689)تللحجاوي"الإقناع"فيالكتابمنالنقلمواضعوهذه

دار.)ط3661،4/041/،388/2،3595.062،،1/79،112

.74ص:له"التنقيححواشي"وفي(.المعرفة

"الإراداتمنتهىشرح"كتابهفي(1501)تالبهونيمنصورمنهونقل

كتابهفيأما(.الكتبعالم.)ط2،333/3،228125/:مواضعثلاثةفي

،1/92بعضها:هذهكثيرةمواضعفيعنهنقلفقد"القناعكشاف"الآخر

(.العلميةالكتبدار.)ط..492،.،75041،

النقلأكثروقد(،4321)تالرحيبانيمصطفىالمتأخرينالحنابلةومن

372،/1منها:مواضعوهذه،"النهىأوليمطالب"كتابهفيالكتابهذاعن

(.الإسلاميالمكتب.)ط..22،.139/25،



لزين"التثريبطرح"فيعنهنقليوجد:الحديثشروحتحبومن*

واحد:موضعفي82(6)تزرعةأبيوابنه8(60)تالعراقيالدين

4/182.

فتح"فيكثيرًاالكتابمنفاستفاد852()تحجرابنالحافظوجاء

2353/:الموضوعاتذكرمعمواضعهوهذهأحيانًا،وتعقبه"الباري

)صلاةه3/(،الكسوف)صلاةه248/(،الجمعةيوم)خصائص

أرجح:)أيهما1ه62/!ي!(،النبيعنالحلف)مواضع5336/(،الضحى

شهد()هل7131/(،الكتابأهل)صيام7276/(،القتلأوالفداءأخذ

الفرسانعددكانهل:الرماةقصة)في7035/بدرًا(،وهلالمرارة

بنيقصةفي)الفريقان7014/شهرًا(،الخندق)حفر7493/(،خمسين

8734/علينا(،البدر)طلع8128/بكر(،أبي)حجة882/(،قريظة

(،باليهودياتالصحابةاستمتاع)عدم9017/("(،واستغفره")تفسير

أحاديثبين)التوفيق01/061محك!ي!(،النبياكتوى)هل01/561

الابتداء)كراهة11/5(،السراويلصصطالنبي)شراء01/273(،العدوى

الذبيح)كون12/378(،الصلاةبعد)الدعاء1/1133(،السلامبعليكم

.)ط(أوهامعشرةالمعراجفيشريكروايةفي)أن13/486(،إسماعيل

(.الأولىالسلفية

عنفيهنقلواحدموضع8(هه)تللعيني"القاريعمدة"وفي

إرشاد"فيعنهبالنقل239()تالقسطلانيوصرَّح.41/91:الكتاب

364،936،371،هـ8،43،34/،2591/:هيقليلةمواضعفي"الساري

كثيرًا."الفتح"بواسطةمنهاستفادولكنه(،بولاق.)ط375/9002،
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43،/1:"المفاتيحمرقاة"فيعنه(4101)تالقاريعليمُلَّاونقل

جمع"وفي.الفكر(دار.)ط34521،4/1335،5/1758/،232

،517،2681،017،175،191،462،/1:الشمالل"شرحفيالوسائل

بمصر(.الشرفيةالمطبعة.)ط2911،182/

عنه:النصوصبعض(3101)تللمناويالقدير""فيضوفي

)ط.4188،1،34/5175،5،22/6674/،247/،226654،/1

(.الكبرىالتجاريةالمكتبة

:(2211)تللزرقانيالموطأ"شرح"فيعنةالنقولبعضوهذه

(.العلميةالكتبدار.)ط323/2،53526،/1

الصنعانيالأميركثيرًا:عليةاعتمدواالذينالحدثحاشرَّاحومن

النقلأكثروقد.تعليقاتعليهاولهمنه،نسخةيملككانوقد(،1821)ت

وهذه،"السلامسبل"والصغير"الجامعشرحالتنوير"كتابيهفيجدًّاعنه

.)ط...1/01،20،270،28،287892:التنوير""منالمواضعبعض

،1/231،131،951:"السلامسبل)منالمواضعوبعض(،الرياض

(.الحلبيالبابيمصطفى.)ط...165،185

شرحاللِّثام"كشففي(1881)تالسفارينيعنهالنقلأكشروممن

235،/1منها:موضعًا،خمسينمنأكثرفيعنهنقلحيث،"الأحكامعمدة

/3،377/3943،/4187،391،/5،222،275،492،357/644،

النوادر(.دار.ط)52،232131،

،1/611:الأوطار"نيل"فيكثيرًا(0521)تالشوكانيعنهونقل

بمصر(.الحديثدار.)طوغيرها...917،40،260،2022
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الأساسية،مراجعهامن"الزاد"كتابفكانالنبويةالسيرةكتبأما*

سيرةفي"الفصولمنمواضعفي774()تكثيرابنعليهاعتمدوقد

دونوأساليبهألفاظهمنكثيرًامنهونقل،بذكرهالتصريحدون("الرسول

العامريبكرأبيبنيحيىعنهنقلكما.بالمقارنةذلكويظهرتغيير،

صادر(.دار.)ط1/14("المحافل"بهجهَفي398()ت

كبيرًا،اعتمادًا"اللدنية"المواهبفي239()تالقسطلَّانيعليهواعتمد

وهي:،قليلةمواضعفيإلاإليهيشيرأندونوأبوابهفصولهمنكثيرًاولخّص

1/181،186،،936304،154،585،995،/2،63671،681،

177،185،918،13،20،22/3،8،33،3842،45،491،182،

،2226،2264،2،268،276،283،3570،36124،432،664،

بمصر(.التوفيقيةالمكتبة.)ط115

كتابهمقدمةفيذكرفقد429()تالصالحييوسفبنمحمدأما

مصادرهمنالمعاد(""زادكتابَ(1/4)والرشاد("الهدى"سبلالموسوعي

نقولًاعنهونقل،وفصولهأبوابهمنكثيرٍسردطريقةفيوقلَّده،الأساسية

،218،225/،1/30،3004،184منها:،مجلداتهجميعفيجدًّاكثيرة

(.العلميةالكتبدار.)طكثير.وغيرها...226،936،

(669)تللدياربكري"نفيسأنفسأحوالفيالخميس"تاريخوفي

دار.)ط222،342/2091،591،/1:مواضعفيمنهمنقولةنصوص

235،/1(:4101)تالقاريعليللملّاالشفا""شرحفيوكذاصادر(.

(.العلميةالكتبدار.)ط10،3655

"العيون"إنسانفي(4401)تالحلبيالديننوركثيرًامنهواستفاد
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،98521،175،/1:منهالمواضعبعضوهذه،الحلبيةبالسيرةالمعروف

،335943،/2،74،75138،421،177،20،3،323434،/314،

(.العلميةالكتبداز.)ط8194،2،9340.93،

"شرحفيكبيرًااعتمادًاعليهفاعتمد(2211)تالزرقانيوجاء

المواضع:بعضوهذهجدًّا،كثيرةًنصوصًاعنهونقل("،اللدنيةالمواهب

(.العلميةالكتبدار.)ط387،...67،233،925،/1

الفنونمؤلَّفاتفِىالزادعننقولًانجدالسابقةالكتبجانبإلى*

وفيما،القرونمرّعلىالمؤلفينبينوتداولهشيوعهعلىيدلُّمما،الأخرى

)1(:الكتبهذهلبعضموجزسردٌيلي

،7631/04،0،8/2052(:)تمفلحلابن"،الشرعية"الاَداب-

،2،352544/:إحالةبلاأخرىمواضعفيعنهونقل.3022/

وغيرها.،352،88/

السُّرَّمَرِّيالدينلجمال"(،الإسلامأهلطبفيالاَلام"شفاء-

ويذكرالزادعلىكثيرًااعتمد،القيمابنتلامذةمنوهو776(،)ت

قسمعلىالتعليقفيمنهمواضععلىنبَّهناوقدأحيانًا،شيخهاسم

.0531برقمتشستربيتيفيمخطوطوالكتاب.النبويالطب

للمَنبِجي("،والأقاربالاولادموتفيالمصائبأهل"تسلية-

المصيبةحرِّعلاجفصلمنكثيرًافيهنقل1-134ص78(:ه)ت

بالزاد.التصريحدون

اللّة.حفظهالعُمَيرسليمانالشيخالمصادرهذهبعضإلىارشدنا(1)
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297(:)تالحنفيالعزّأبيلابن"،الهدايةمشكلاتعلى"التنبيه

.الكتاباسمذكردون34141،9141/

.452ص81(:4)تالنحاسلابن"،الغافلين"تنبيه

نقل8331/902(:)تالجزريلابنالعشر"،القراءاتفي"النشر

احَمُهدكد--صأئمتنابعض"وأحسن:بقولهمصدَّرةالكتابمنفقرةفيه

."...فقال

لابن"،واللياليوالأيامالشهورفضائلفيواللآليالدرر"عقد

،الكتابمنومطولةكثيرةنقولفيه84(،4)تالحنبليالرسام

976-681،996.787-1/0،341،36/2،673،685:منها

الحنفيالمحمديطوغانبنلاخمد("،السلطانفضلفي"البرهان

!ص("،ادلّهرسولهدي"مختصروسمَّاه-182183ص87(:ه)ت

النقّاشابنكمختصرالكتابمختصراتبعضمننقلهولعله

موضعه.فيذكرهسيانيالذي763()ت

.84691،ص883(:)تللجُراعيوالساجد"،الراكع"تحفة

.884/109(:)تالعجميابنلسبط("،الذهب"كنوز

.813ص:(009)تللصيرفيالعصر"،بأنباءالهصرإنباء"

.42،643ص:(209)تللسخاوي("،الحسنةالمقاصد"

دنياكممنحبب:حديثعلىالكلامالغيُّفيمنالمرشد"الإيضاح

.5،46صه:لة("إليّ
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9(:90)تالمبردلابن("،العمامةأحكاماستخراجفيالملامة"دفع

.11هص

الكتبدار.)ط9/454،46(:11)تللسمهودي،الوفا""وفاء

(.العلمية

.)ط9/4661(:11)تللسيوطي،"القرآنعلومفيالإتقان"

(.إبراهيمالفضلأبومحمد

368(./1):له("للفتاوي"الحاوي

749/412(:)تالهيتميحجرلابن("،الكبرىالفقهية"الفتاوى

الفكر(.دار.)ط

الفكر(.)دار891ص:له"الحديثية"الفتاوى

:(1501)تللبهوني("،الحرامالمسحدانتهكفيمنالأعلامإعلام"

.47ص

1/0،27(:1111)تللعصامي("،العواليالنجومسمط"

(.العلميةالكتبداز.)ط2927/

للحسيني"،الشريفالحديثورودأسبابفيوالتعريف"البيان

.214/(:0211)ت

المنقورمحمدبنلأحمد("،المفيدةالمسائلفيالعديدة"الفواكه

.286،96،1،7501/،1/852:(5211)تالنجدي

،(1761)تللخادمي("،محمديةطريقةشرحفيمحمودية"بريقة

المُناوي.بواسطةبعضهاوفي،القيمابنعنمواضعفينقل
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الصنعانيللأمير،النار"بفناءالقائلينأدلةلإبطالالأستاز"رفع

.46ص):1821)ت

(.العلميةالكتبدار.)ط288/:لهالأفكار""توضيح

مصادرهضمنالكتابذكر(،1881)تللسفاريني"الألباب"غذاء

،1/135،136،137منها:،كثيرةنصوصًاعنهونقل(،1/11)

(.قرطبةمؤسسة.)ط...،138،552،281

المكتب.)ط74/2142،/1:له"البهيةالأنوار"لوامع

.(لإسلاميا

87.ص:له"اللواطأهلقمعفيالسياط"قرع

.482ص:لهالكبائر"منظومة"شرح

:(021ه)تالزبيديمرتضيلمحمد"،المتقينالسادةإتحاف"

الفكر(.داز.)ط3334/

اللّّهقولباب(:6012)تالوهابعبدبنلمحمدالتوحيد"،"كتاب

لآية.ا!ههآلجَفِلِيَّةظَنَّآلحِقّغَيزَبِالدَّهِطنُّوتَ):لىتعا

211،2213/(:0521)تللشوكاني"(،المضية"الدراري

(.العلميةالكتبدار.)ط

ابندار.)ط381146،971،،58251.ص:لهالجرار""السيل

حزم(.

(.القلمدار.)ط84903،ص:له("الذاكرين"تحفة
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إحياءدار.)ط2686/(:0271)تللالوسي("،المعاني"روح-

.(لتراثا

،2472/(:7013)تالقنوجيحسنلصديق"،البيان"فتح-

(.العصريةالمكتبة.)ط590،211/358/

دار.)ط65503،.2،23،3205/:له"الندية"الروضة-

(.المعرفة

الكتابعنودزاساتوترجماتمختصرات*

وإفرادها،منهوأبوابفصولوانتقاءباختصارهالعلماءبعضقام

،الأخرىاللغاتإلىآخرونوترجمه،ونظمه،موضوعاتةبعضوتهذيب

منها:عليهوقفنامابيانوإليك

النقّاشابنالدينشمساختصار:!("،النبيهدي"مختصر-1

وفيها،مجاميعم22]9المصريةالكتبدارفيمخطوط763(،)ت

وخروم.نقص

فيهاختصر817(.)تالفيروزاباديالدينلمجد"،السعادة"سفر2-

فيطريقتهعلى،إليهيشيرأندونالمعاد""زادمنالقيمابنكلام

فيالقوللتفصيلهنامجالولا.مؤلفاتهفيالسابقةالكتباختصار

.عديدةطبعاتالكتابهذاطبعوقد.ذلك

بزبارةالمعروفأحمدبنللحسين"،النبويالهدي"مختصر3-

و"معجم52(1/4)"العرف"نشرفيذكرهورد(،1411)تالصنعاني

3(.11)3/("المؤلفين
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الذماريدلامةحسينبنادلّّهلعبد،"النبويالهديمختصر"

المؤلفين"معجم"و88()2/"العرفنشر"فيكما(،9171)ت

/6(54).

الجامعةفيمخطوط،لمجهول!يوّ((،الرسولهدي"مختصر

(.ورقة502)56،2سابقًا-ول،7932ول]59ببيروتالأمريكية

وهو(.6021)تالوهابعبدبنلمحمدالمعاد"،زاد"مختصر

الوطنيةفهدالملكمكتبةفيمنهخطيةنسخةتوجدمشهور،مختصر

)الهند(برامفوررضامكتبةفيوأخرى،7911سنةمكتوبةبالرياض

السعوديةالمكتبةفيوثالثة(،1321سنةكتبتورقة،)184،]4322

وطبع،النسخمنوغيرها(،ورقة013)86(]48/الإفتاءبدار

.1913سنةبيروتفيالإسلاميالمكتبطبعةأولاهاكثيرةطبعات

الدارونشرته،الأزهريحسنمقتدى:الأرديةاللغةإلىترجمهوقد

سنةلاهورفينُشركمام،7891سنة)الهند(بومبيفيالسلفية

.ط،الزمانقمرأحمدسعيد:أيضًاالأرديةإلىوترجمه.م2991

دارونشرته،ديابعصام:الإنجليزيةإلىوترجمه.2741الرياض

.بالقاهرةالعلميةالكتب

عليه:وعلقاختصرهالمعاد"،زادمنمختصر:!ي!الرسول"هدي

ابنودار،بالقاهرةالمتنبيمكتبةنشرتهمصر،علماءمنزيدأبومحمد

المَلِيحابادي،الرزاقعبد:الأرديةإلىوترجمة.ببيروتزيدون

.م3191ثمم5291سنةالهندفيونشر("،حسنة"أسوةبعنوان
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-01

-11

-12

-13

-14

-15

أحمد،بنلصالح،المعاد"زادمنالعبادسيدسيرةفيالعباد"ذخيرة

نشردارنشرته.5913سنةحدودفيبهاوالمتوفىالمنورةالمدينةنزيل

القاهرةفيالمدنيبمطبعةطبعكما،تاريخدونبالإسكندريةالثقافة

يومشفيعالعبادخير"سيرة:بعنوانأيضًاوُيعرف.1378سنة

المعاد".

،عمارةمحمدلمصطفى،المعاد"زادمختصرالوداد"ثمر

.م5291سنة،بالقاهرةالحلبيالبابيمصطفى.ط

دار.2ط،العثيمينصالحبنلمحمدالمعاد"،زادمن"مختارات

1433سنةالخيريةالشيخمؤسسةنشرتهثم،1141بالرياضالأفق

مؤلفاته.سلسلةضمن

ويوسفالحصينلسعدالعباد"،خيرهديفيالمعادزاد"مهذب

.1241سنةالأنصار،وقفنشرة،1ط،الغويري

الدعوةدار.طالحميد،عبدماهرلمحمدالمعاد("،زادمنللعباد"زاد

لإسكندرية.با

عدةطبعالبنكاني،ماجدأنسلأبيالمعاد("،زادبفوائدالعباد"نزهة

بالشارقة.الصحابةمكتبة.طمنهاطبعات

قريبًايصدر،الجُورانيومحمدالأرنؤوطلشعيبالمعاد"،زاد"تهذيب

.للتراثالذخائرمركزعن

إعداد:،وجوابسؤالبطريقةالمعاد("زادمنوفوائد"مختارات

اللُّهيميد.محمدبنسليمان
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صالح:بهعُني(،موضوعيوتبويبمنهجي)تقيسمالمعاد""زاد-61

بدمشق.القلمدارنشر،مجلداتأربعةفي،الشامي

.ط،الشاميأحمدصالحإعداد:،"العباداتفيالنبوي"الهدي-17

.بيروت،الإسلاميالمكتب

الشامي،أحمدصالحإعداد:"،والاَدابالفضائلفيالنبوي"الهدي-18

.بيروت،الإسلاميالمكتب.ط

صالحإعداد:الزاد،منالنبويةللسيرةملخَّصالعباد"،خير"سيرة-91

.بيروت،الإسلاميالمكتب.ط،الشامي

للنشرغراس.طالمعاد"،زادمنوالاعتكافالصوم"أحكام0-2

منونشركَوهر،سرورأنسأبو:الأرديةاللغةإلىوترجمة.بالكويت

.م5002سنةبلاهورالبلاعدار

("،والعمرةالحج"مناسكبعنوانوالعمرةبالحجيتعلقمامنهاستل1-2

.0041سنهَالحرمينمكتبة.ط،عفيفيحسنيمحمد:وتعليقتحقيق

فيطبعالزاد.علىكبيرًااعتمادًافيهاعتمد،الصنعانيالأمير(""منسك22-

المأموندارمنمرارًااَخرهاطبعثم،1313سنةبالهندمجموعة

.0431بدمشقللتراث

،سنانبنمحمدبنلعليالمعاد"زادمنالمجردالعبادخير"حجة23-

للتراثالمأمونودار،0141سنةبالقاهرةالعلميةالكتبدار.ط

.2841بدمشق
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24

25

26

27

28

92

الزادمناختصرها،الكاندهلويزكريالمحمد("،الوداع"حجة

.0913سنة)الهند(لكنوفيطبعتحنفيًّا.شرحًاوشرحها

("،الخليلعنالواردةالمناسكأداءصفةفيالجليل"المنسك

منهتوجدالمعاد.زادمنجرَّده(،7913)تالغفيليمطلقبنلحمد

.بالرياضالعزيزعبدالملكدارةفينسخة

مرةلأولوطبع،كثيرةمخطوطاتلهوتوجد،النبويالطبمنهأُفرِد

الغنيعبدبتحقيقطبعثم.م2891سنةبحلبالعلميةالمطبعةفي

،العقدةفرجومحمودالأزهريلعادلالطبيةالتعليقاتمعالخالقعبد

"النبوي"الطبطبعكما.1377سنةالعربيةالكتبإحياءدارمن

وله.2041سنةالرسالةبمؤسسة(المعاد""زادطبعةمن)مفردًا

اللغةإلى("النبوي"الطببترجمةوقامذُكر.ماغيرأخرىطبعات

الإشاعةدارمنوطبع،الأعظميالرحمنعزيزالحكيم:الأردية

.م5102سنةبلاهورالقدوسيةالمكتبةومن،م2002بكراتشي

.0241سنةبالرياضالسلامدارمكتبةمنالإنجليزيةترجمتهونُشرت

لم،الألبانيالدينناصرلمحمدالمعاد"،زادعلىالجياد"التعليقات

مفقود.وهو،يتمه

فيالقيمابنفيهناقش،للالباني("،البروكحديثعنالشكوك"إزالة

مفقود.وهو.الحديثهذاعلىالكلام

باز،بنادلّهعبدبنالعزيزلعبدالمعاد"،زادعلىالبازية"التعليقات

بسلطانةالتعاونيالمكتبتوزيع،الوهيبيمحمدبنالعزيزعبدقيّدها:

.الرياضفي
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-03

-31

-32

-33

-34

المعاد"،زادفيالقيمابنعليهاتكلَّمالتيبالأحاديثالعباد"إتحاف

.4231سنةبالرياضطويقدار.طالائصاري،محمدبنلخالد

لإبراهيمالمعاد"،زادكتابهفيالقيمابنالإمامعندالحديثية"الصناعة

عواد.صالحبركات

اليمنيالمهديمحمدبنإسحاقبنالحسن:منهالعباداتقسمنظم

الهديمنظومةشرحالقوي"فتحسماهبكتابوشرحه(،0611)ت

ضخم،مجلدفيالمعاد"،زادمنظومةشرحالمراد"بلوغأو("النبوي

بمكتبةمنهخطيةنسخةتوجد.يكملهولمالجهاد،بابإلىفيهوصل

هذاوشرح.القرىأمجامعةفينسخةومنه(]942صنعاءجامعة

بتحقيق:شرحهوطبع،اليمنيالوجيهقاسمبنمحمدأيضًا:النظم

.م8891سنةصنعاءفيالحكمةبدارالجرافيأحمدبنمحمد

كراتشي.ط،الجعفريأحمدرئيس:الارديةاللغةإلىترجمه

.م6291

المجيدعبد:مجلداتخمسةفيكاملًاالأرديةإلىترجمه

)الهند(.دهليفيمنهالأولالمجلدوطبع،الإصلاحي
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السابقةالطبعات

سنةوعشرينبستٍّوبعدها،8921سنةالهندفيالمعادزادطبعماأول

.وبيروتالقاهرةفيكثيرةطبعاتصدرتثم،4132سنةمصرفيطبع

الخطية:النسخعلىاعتمدتالتيالمهمةالطبعاتذكرعلىهناونقتصر

والآخر،ص522فيأولهما،مجلدينفيصدرت:الهنديةالطبعة(1)

والمسائلوالأحكامالفوائد"فهرسمنهماكلإلىأضيفوقد.ص514في

محمدالشيخذكروقد.أولهفيصفحاتأربعفي"النبويةوالشمائلالشرعية

في-يظهرفيماالطبعةهذهمصححوهو-(1327)تالمدراسيالعليعبد

بالكتابظَفِرموسىمحمدالخيراتأباالشيخالوجهاءأحدأنالطبعخاتمهَ

مدينةفيالنظاميالمطبعصاحبعلىفأشار،ادلّّهبيتلحجرحلتهفي

الحنفيخانروشنمحمدالحاجبنخانالرحمنعبدمحمدوهوكانفور،

جهدًابذلأنهالأولالمجلدآخرفيالمطبعةصاحبوذكر.الكتاببطباعة

بعدوطبعه،العربيةالبلادمنالكتابمننسخعدةعلىللحصولكبيرًا

8921سنةوذلك.يعقوبمحمدالشيخإدارةتحت،والتصحيحالمقابلة

فيالعربيةالمطبوعات"معجمفيجاءمايصحولا.م1881لسنةالموافقة

أيضًا.هشامابنسيرةعلىاشتملتالطبعةهذهأنمن356()صالهند"

بنمحمدبنإسماعيلصاحبهابخطيمنيةنسخةبخثرخدامكتبةفي

الأميرإسماعيلبنمحمدتلامذةمنوهوحبش،الحسينبنأحمد

أجريتوقد.نسختهمنالأميرتعليقاتحواشيهافينقلوقد،الصنعاني

ومتن.أخرىبنسخةمقابلتهاعندالسطوربينالنسخةهذهفيتصحيحات
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فيهاأثرلاولكن،النسخةهذهمتنيوافقماكثيرًاالهنديةالطبعة

نسخةعلىبل،النسخةهذهعلىتعتمدلمأنهاعلىيدلوهذا.للتصحيحات

فيالتعليقاتبعضمعالنسخفروقالمصححأثبتوقدبها.شبيهة

غيرمعينةنسخةاتبعأمالنصاختيارمسلكأسَلَكأدريولا.الحواشي

التيالنسخأنفيهشكلاومما.الحاشيةفيغيرهافروقوأثبتعنهاحائد

القراءتصرففيهاكثرالتيالمتأخرةالنسخمنهيالمصححيديبينكانت

والنسا!.

الكتبينفقةعلىالطبعةهذهصدرت:الميمنيةالسورتيطبعة)2(

وطبع(،1326)تالسورنيرسولغلامبنمحمدالشيخالمعروفالهندي

السيرةهامشهوفي،م091=41326سنةبالقاهرةالميمنيةبالمطبعةالكتاب

،الغمراويالزهريمحمدالشيخبتصحيحهنهضوقد.هشاملابنالنبوية

الطبع.خاتمةكتبالذيوهو

نسخةعلىالطبععندقوبلتبأنهاالكتابغلافعلىنوَّهوقد

التيالنسخةوهي.الأشرفالسلطانوقفالمصريةالخديويةبالكتبخانة

الأولالجزءوهي)مب(،عندناورمزها،حديث234الكتبدارفيرقمها

منالأولالمجلدمن937صتقابلونهايتهاالآخر،وناقصةالكتابمن

458فيالثانيوالمجلد.صفحة468صفحاتهعددالبالغالطبعةهذه

لموالمصحح،الكتابسائرعليهاقوبلخطيةنسخةأيندريفلا.صفحة

الطبع.خاتمةفيذلكعنيكشف

أخطالها،تصحيحمعالهنديةالطبعةعنصادرةالطبعةهذهأنالظاهر

أما.حواشيهافيأثرالمراجعةلهذهيكونأندونالمذكورةالنسخةومراجعة
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ذلك:)ومنونعوتةالمؤلفاسممنالداخليالطبعةغلافعليةاشتملما

بابنالمعروف...الشيخواليقينالحقروحمنبع،الدينعلوممادة..."

وفهرس.الهنديةالطبعةفيوردلماالأصلطبقصورةفهوإ("الجوزيالقيم

منها.بنصهمنقولوالفوائدأيضاالموضوعات

دارنسخةوعلئالهنديةالطبعةعلئالطبعةهذهمقابلةمنتبينوقد

التيالطباعيةالأخطاءفصحح،النسخةراجعقدمصححهاأن)مب(الكتب

،المذكورةللنسخةتبعًاأخرىمواضعوأصلح،الهنديةالطبعةفيوقعت

مخالفةالعبارةرأىوربماحينًا.وأخطأحينًافأصاب،هدىغيرعلىولكن

فحاولعليها،المصريةوالنسخةالهنديةاتفاقمعالنحويةللقاعدة

ذكرنا:ماعلىأدلةوإليكمحينًا.وأخفقحينًافنجحإصلاحها،

مسعودابنفعلمنيروى"فقد57(:)1/الهنديةالطبعةفيجاء-

العبارةفي""يروىلفظ(".للرفعمدانياولامقاربامعارضهاليسأشياء

46(.المبمن156/الميمنيةفيأثبتكما(""ترك:والصواب،تحريف

بنمحمدثنامحمدبن"إسماعيل39(:)1/الهنديةالطبعةفي-

وهو6(هالمبفيكمانجيد("بن"إسماعيل:الصواب".كاملبنعدي

هنا.الميمنيةمصححيتبعهالمولكن،الصواب

بشربنإسحاقعنالحاكمروى"ثم39(:/1)الهنديةفي-

".صبيحبنعمرعنعنجانبنموسىبنعيسىثناالمحاملي

ثناالمحاربيبسربنإسحادتىطريقمنروى"ثم:مبفيهناوقعوقد

الميمنيةمصححأثبتوقدصبح".بنعمرعنجابرعنموسىبنعيسى

عن"موسى:مبفيجاءكمافأصلحهعنجان("،بن"موسىإلاالهنديةمتن



عنغنجارموسىبنعيسىثناالبخاريبشربن"إسحاق:والصوابجابر".

صبح".بنعمر

فيوذكر"،عليحديثمنالطبراني"وذكر39(:/1)الهنديةفي-

مبفيجاءوكذا،الصحيحهووهذا"."الطبري:أخرىنسخةفيأنهامشها

النسخة.لهذهخلافاالهنديةتابعتهناالميمنيةولكنأيضا

عتبةتصحيفوعبيد".السلميعبدبن"عبيد39(:/)1الهنديةفي-

فأثبتت:الميمنية،اتبعتهاوهنا.اللّه:عبدصبفيأبيهاسمولكنمب،فيكما

اللّه.عبدبنعتبة

الاسم(".السلميعبدبنعتبةعن"مئبت59(:)1/الهنديةفي-

67(:المبوفي.سليمالنصوسائر"،"منيب:والصواب،مصحفالأول

صحفتولكنالأولىالكلمةفيفأصابت"،السلميعبدبنعيينةبن"منيب

صوابا،فربحتمب،هنا49(/1)الميمنيةوتابعت،التاليتينالكلمتينفِى

إلى"عبد"29()1/اللطيفعبدمحمدطبعةغيرتوقد!صوابينوخسرت

اللّه"."عبد

هوالمستثنىوالقعودالقيامكانفلو"58(:1/)الهنديةالطبعةفي-

النسخمنوغيرهامبفيوكذا".السجدتينبينوالقعودالركوعبعدالقيام

إلىفقط""المستثنىلفظهنا56()1/الميمنيةمصححغيَّروقد.الخطية

منالعبارةأفسدولكنه.اثنينأمرينوالقعودالقياملكوننظرا(""المستثنيين

.("،.هما."المستثنيان:يقولأنالإصلاجمقتضىفان!إصلاحهاأرادحيث

ضميرتثنيةعندئذيجبثم.كانخبرلاقبلها،ماصفةالمستثنىلأن

الفصل.
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الطبعة،هذهعلىاعتمدتالأخرىوالطبعات،الأمثلةبعضهذه

عليها.الزيادةمعأخطاءها،فتناقلت

،م=13472891سنةالطبعةهذهصدرت:اللطيفعبدطبعة)3(

المصرية.المطبعةصاحباللطيفعبدمحمدأفنديمحمدبطبعهاوتكفل

بعض"بمعرفةصححتأنهاأولهافيوذكر.مجلدينفيأجزاءأربعةفيوهي

علىالأخيرةالمرةفيوقرئت،نسخعدةعلىوقوبلتالعلماء،أفاضل

المدرسالمسعوديمحمدحسنالشيخالكبيرالأستاذالفضيلةصاحب

بالأزهر(".العاليبالقسم

النسخإلىأشارواولا،الطبعةحواشيفيالمقابلةلهذهأثرًانجدلم

أنهاالأولالمجلدتحقيقفيلاحظناوقد.تعيينهافيتفيدإشارةًالمذكورة

فيالرابعالمجلدأماكليًّا.اعتمادًاالسابقةالميمنيةالطبعةعلىاعتمدت

ابنبنسخةشبيهةنسخةعلىالقسمهذافيقوبلتأنهالناظهرفقد،الطب

أيدينابينيكنلمولكنال(.سرايقابيطوبمكتبةفيالمحفوظةالحبال

بينلنقارن،النبويالطبقسمتحقيقعندالميمنيةمنالثانيالمجلد

الميمنية.علىأيضافيةتعتمدلمبأنهاالقولويمكن،الطبعتين

سنةمجلداتأربعفيالطبعةهذهصدرت:الفقيطبعة(4)

غلافهافيونوَّه.ا!هدنَ!بمالفقيحامدمحمدالشيخبتحقيقم1=1373539

وقوبلت،المصريةالكتببدارخطيتيننسختينعلى"روجعتبأنها

عللعلىالكلامفيهاوذكروغيرها،الستةالكتبفيأصولهاعلىالأحاديث

.ورجالها("الأحاديث
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فيوقعتأخطاءوتصحيح،فقراتإلىالنصبتقسيمالطبعةهذهوتمتاز

علىوالتعليق،الغريبمنفيهجاءمابعضوتفسير،السابقةالطبعا!

المؤلف.كلاممنمواضع

ذهبالكتابطبععلىالعزمصمملماأنهمقدمتهفيالشيخوذكر

بعضتنقصكاملة"نسخةالكتبدارفيفوجد،الخطيةنسخهعنيبحث

نسخةتكملمتفرقةوأجزاء(حديث023)رقمهاالأولالجزءمنورقات

)كذا(مكتوبالنسختينوكلتا234(،،1،23،232233)بأرقامأخرى

رقمهاالتيالنسخةولكنعندنا،الأخيرةالثلاثالنسخ078(".سنةقبل

التاريخقبلكتبتأنهاالشيخعرفكيفندريفلا،مؤرخةغير234

هذا،.النسخةهذهعلىأيضًااعتمدتالميمنيةالطبعةأنسبقوقدالمذكور.

قليلًا.إلاتعليقاتهفيالمذكورةالنسخإلىالشيخيشرولم

ماإنبحيثبعضها،عن"متفرِّعةبأنهاالسابقةالطبعاتالشيخانتقدوقد

وقد."الثالثةوهكذا،جديدةأخطاءوزادالثانيةفيكانأخطاءمنالأولىفي

ماعليهايصدق-وصفها-كما("المجودة"المحققةوطبعته،الشيخصدق

معطبعتهإلىأخطاءهافنقل،اللطيفعبدطبعةعلىاعتمدفانهقال،

الأحاديث،متنفيسيماولا،النصفييتصرفذهبثممنها،جملةتصحيح

قدوالحافظة،حفظهعلىفاعتمدمسافر،وهوكتابهألفالقيمابنأنبحجة

هذهمنتبين"ولقد:فقال،مقدمتهفيذلكإلىأشاروقدصاحبها.تخون

كثيرفيأنوغيرها(الستةالأصولعلىالأحاديثمراجعة:)يعنيالمراجعة

تحريفًا،كذلكالأسماءمنكثيروفيونقصًا،تحريفًاالحديثألفاظمن

وغيَّروزاد،،فحذف.("المستقيمطريقهإلىمنهاواحدكلبارجاعفقمت
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اعتمدقدالمؤلفبأنالقوليصحولا.حواشيهفيتصرفهإلىيشيرأندون

سلمنالووحتىسبق،كما،ذاكرتهعلىالكتابفيالواردةالنصوصسردفي

موضعه.فيالتصرفلهذابياندونالكتابمتنفيالتصرفيجزلمبصحته

للفظموافقًالفظهاليجعلالأحاديثنصوصعلىتصرفهيقتصرولم

وليسخللًاظنَّهماأو-خللًاالنصفيرأىكلمابلغيرهما،أوالصحيحين

هذاأنشكولا.فعلماعلىتنبيهودونلهخُيّلماعلىأصلحه-به

بكونهاالشيخوصفهاالتيالطبعةبهذهالثقةأذهبقدالخطيرالمسلك

فيالآتيةالفقرةفيالفقيالشيختصرفمننماذجوستأتي.مجودةمحققة

طبعته.علىاعتمدتالتيالرسالةطبعةعلىالكلام

م1=9913979سنةالطبعةهذهصدرت:الرسالةمؤسسةطبعة)5(

ادلّه.رحمهماالأرنؤوطالقادروعبدالأرنؤوطشعيبالشيخينبتحقيق

سادسمجلدبهاألحقثم،مجلداتخمسفيرائقةجميلةطبعةوكانت

.م1=7041879سنةللفهارس

الصحةمندرجتهاوبيانالأحاديثبتخريجالمحققانفيهاعني

للاخاديثالكاملالضبطمعالنصمنويشتبهيشكلماوضبط،والضعف

علاماتووضع،فقراتإلىالنصوتوزيع،الغريبوتفسيروالاَثار،

الشيخنشرةمنالأزهريالدكتورتعليقاتمنجملةونقل،الترقيم

الذيالإخراججمالإلىبالإضافة،النبويللطبالخالقعبدالغنيعبد

عظيمًا،قبولًاالنشرةهذهلقيتوقد.الرسالةمؤسسةمطبوعاتبهتميزت

.زادتأوالأربعينبلغتكثيرةمراتطبعهاوأعيد

خطيتين:نسختينعلىتحقيقهافياعتمداأخهماذكرالمحققانوقد
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بحرفعندنارمزهاالتيوهي4،85سنةالمكتوبةالظاهريةنسخةالأولى

ووصفاها.فقطوالثالثالثانيمنهاوالموجودأجزاء،ثلاثةفيوكانت)د(.

الوثوقمنحالهاوسترى.وإتقانًا"وضبطًاوثوقًاالنسخأنفسمن"تعدُّبأنها

وقتًاعلينالوفَّرمنهاالأولالجزءلناتيسّر"ولوقالا:ثم!والإتقانوالضبط

."(...والأقوالالنصوصمنفيهوردمامقابلةفيقضيناهمضنيًاوعناءًطويلًا

والموجودأجزاء،أربعةفيكانتوهذهأيضًا،الظاهريةمنالثانيةوالنسخة

آخرإلى(182)5/يوافقالرابعهذا.فقطالرابعالمجلدالظاهريةفيمنها

السابقةوالنسخة(،والعشرينالسابعة)الطبعةالرسالةطبعةمنالكتاب

الطبعة.هذهمن3641/توافقوبدايتهاتقريبًا،الكتابثلثيعلىتشتمل

ذلك:ومعنى

فيخطيةنسخةأيديهمابينتكنلمالفاضلينالمحققينأن(1

ثلثنحووذلك،الثالثالمجلدمنصفحة41وهوالثانيالأولالمجلدين

.الكتاب

نسخةإلاأيديهمابينتكنلم(181)5/إلى(641)3/ومن2(

إلىالكتابمنالقسمهذاتحقيقفيمضطرينفكانا،الأولىوهيواحدة

وحدها.عليهاالاعتماد

نسختين.علىاعتمدا74(0)5/إلى(183)5/ومن3(

يكنفلمالأولالثلثأما،خطيةنسخةعلىفقطالكتابثلثاحقِّقإذن

طبعةمقابلةمنتبينولكن.المطبوععلىفيهاالاعمَمادعنمحيصللمحققين

الفقيطبعةجعلاأنهماالسابقةوالطبعاتالمذكورتينالنسختينعلىالرسالة

طبعةالعلهاأخرىطبعةإلىأحيانًارجعاثمكلِّه،الكتابفيالعمدةهي
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للطبالخالقعبدالغنيعبدالشيخونشرةللميمنية(التابعةاللطيفعبد

معقليلًاإلاعليهمايعتمدافلمالناقصتانالخطيتانالنسختانأما.النبوي

منها.الأولالجزءفقدانعلىوتحسّرهما،الأولىالنسخةبنفاسةزعمهما

منالرابعالمجلدوهوالطبقسممنذلكعلىأدلةهناونسوق

من(041)الورقةمنالأولىالخطيةالنسخةفيواقعالقسموهذا،المطبوع

الثالث.الجزءمن(11)الورقةإلىالثانيالجزء

أصلهماالمحققانفيهاخالفقديليفيمانذكرهاالتيالنماذجوهذه

وأالشيختصرفمنهذهفيوردماكانسواء،الفقيطبعةمتابعَيْنالفريد

السابقة.الطبعاتمننقلا

منساقط""والصلاةلفظ.والدعاء("والصلاة"والصدقة(:4/13-)

.(913)3/الفقيطبعةتبعتإذأصلها،فيوجودهمع(01)4/الرسالةطبعة

الفقيالشيخزادالدواء(".علىالمداوييقعلم"ومتى(:17)4/-

طبعةمحققاوتابعهالداء(".علىالدواءيقعلم"أو(:141)3/عندهمنبعده

!""النفيسأصلهمادون(4/13)الرسالة

(441)3/الفقيالشيخوكأن".اليأسحرارةمن"وبرد2(:40/)-

طبعةفيوكذا("،اليأسحرارةعنده"وبردتإلىفغيّرهالتعبير،هذااستغرب

.(4/51)لةلرساا

والطبعاتالخطيةالنسخفيعنه(".كذاالاستغناءقدِّر"فإذا92(:)4/-

"،"على:بعدهزاد"قدَر"(:051)3/الفقيقرأفلما،ضبطدونالقديمة

22(.4/)الرسالةطبعةوتابعته
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(1/16)الفقيطبعةفيتحرّف("الحرارةقليل"ربلا53(:4/)-

قليل"رهلا38(:)4/الرسالةطبعةفيوكذا("،الحركة"قليلإلىوغيرها

المطبوعة.والنسخالرسالةطبعةأصلفيفكذازهلا""لفظأما(".الحركة

تبعفهل.النسخسالرفيكما(""الحرارة:أصلهاففي(""الحركةوأما

البيانفأين؟الأخرىفيوخالفاهالأولىالكلمةفيأصلهماالمحققان

والترجيح؟

"كفروا("لفظ."إسلامهمبعدوكفرواارتدواهؤلاء"فان6(:44/)-

الأخرىوالنسخأصلهافيوجودهمع(،4/54)الرسالةطبعةمنساقط

الفقي،عليهااعتمدالتيالطبعاتبعضمنسقطتولكنها.الهنديةوالطبعة

الرسالة.طبعةوتبعته

الرسالةطبعةفي.المقبري"وسعيدسلمةأبي"عن81(:4/)-

لأصله.وخلافا،وغيرهللفقيتبعا("المقبريسعيدوأني..."5(:45/)

اللّّهإلىوالتوجهوالدعواتالأرواحعلاج"وأن(:-4/6979)-

وهوقبلها،وماالفقيلطبعةتبعا""بالدعوات:الرسالةطبعةفي.("...يفعل

.الكلامسياقيفهملمممنتصرف

"مهارةإلى(183)3/الفقيغيّره(".الطبيب"سعادة(:4001/)-

67(.4/)الرسالةطبعةفيوكذا"،الطبيب

المركبةالأمراض"وأما86(:)3/اللطيفعبدطبعةفي(:001)4/-

يعجبلم.الخطيةالنسخبعضفيوكذا"،الأغذيةتركيبعنتحدثفغالبًا

الرسالةطبعةوتابعتهما(".فغالبًا"(:183)3/فأثبت"فغالبًا"،الفقيالشيخ

.الاخرىالأصولفيوكذا"فغالبها("،فيها:الذيلأصلهامخالفة67()4/
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".بعدكأحدعنتجزيولنتجزيك:بردةلأبي"كقوله(:4/701)-

.المعز"منبالجذعةتضحيتهفي"(":بردة"لأبيبعد(186)3/الفقيزاد

لأصلها.خلافا71()4/الرسالةطبعةفِىوكذا

فمنكرو...طائفةكلعنه"يجيب:الخطيةالنسخفي(:011)4/-

".جوابإلىتحتجلمأصلهامنالتعليلقاعدةرفعتلماوالتعليلالحكم

الرسالةطبعةأما.يحتاجوا"و"لم"رفعوا("إلىالفعلين(188)3/الفقيغيّر

فيالفقيوقلدت"،"رُفِعت:للمجهولبالبناءالأولالفعلفضبطت73()4/

والمطبوعةالخطيةالأخرىوالنسخأصلهافيجاءوالذي.الثانيالفعل

الطائفة.لفظإلىالفعلينتأنيثفيالمؤلفنظرإذ،صواب

74()4/الرسالةطبعةفيالغشاء".فييعرضحار"ورم(:121)4/-

توجدولم.السابقةللطبعاتتبعا("الجنبنواحي"في:زيادة""يعرضبعد

طبعةفينفسهاالصفحةوفي.الأخرىالنسخفيولاأصلهافيالزيادةهذه

زياداتمن"منها"لفظمنها".تكونولا،العلةهذهمنأنها"فيظن:الرسالة

غير.لاالفقي

النسخجميعفيهكذا".العصبمن"للاتصال(:911)4/-

طبعةفتابعته("،العصب"لاتصالإلىالفقيوغيَّره.القديمةوالطبعات

لأصلها.خلافا97(/4)الرسالة

استحالتهالسرعةالمرضمنبالناقهتضر"والفاكهة(:481)4/-

الرسالةطبعةفيقوتها".تتمكنلمبعدفانهادفعها،عنالطبيعةوضعف

للشيخوتقليدالأصلهاخلافاقوتها("منبعدتتمكنلم"فانها69(:)4/

معناها.أذهبتغييرًاالمؤلفعبارةغيَّرالذي2(50)3/الفقي

74



بعدهزاد.ع!ي!("دينهمنالمعلومخلافإلاهذا"وهل893(:4/)-

بالطبع!2(445/)الرسالةطبعةفتابعته"،"بالضرورة32(:5)3/الفقي

!وَوّالنبيأنوالترمذيداودأبيروايةمنالمؤلفنقل(:4614/)-

الفقيفغيَّرههذا(".ببردهذاحر"ندفع:يقولوكانبالرطبالبطيخيأكلكان

أبيسننفيكماهذا"بحرِّهذاوبردَهذا،ببردهذاحرَّ"نكسرإلى331()3/

263(.4/)الرسالةطبعةوتابعتهداود،

فِىبارك"...:ماجهابنسننفيسعدأمحديثفي4(:46/)4-

الأنبياءإدامكان"فانه:كعادتهتنبيهدونالسننمنبعدهالفقيفزاد"،الخل

.الحمويطرخانابنكتابالمؤلفومصدر.الرسالةطبعةوتابعته("،قبلي

إلىقامثم..".:الترمذيجامعفيسلمةأمحديثفِى(:486)4/-

طبعةوتابعته("،يتوضأ"ولمإلى3136/الفقيغيّره.توضأ"وما،الصلاة

أثبتنا.كماالجامعفيأنمع3(20)4/الرسالة

بعدالفقيزاد.قال"أنهالصحيحفي!لمجي!عنهثبت"وقد5(:18)4/-

طبعةوتابعته."سلمةأمحديث"من:تنبيهوبلامسوِّغدون(""الصحيح

لأصلها.خلافا32(4/1)الرسالة

دونالرسالةطبعةوتبعتها،الفقيغيّرهاالتيوالتراكيبالألفاظومن

إلى:("،العاقلَيمكنولا،ادلّّهغيروعبودية،والمتراكب،"البحارين:أصلها

."لعاقليمكنولا،اددّهلغيروالعبودية،والمتراكم،"البحران

الكتابهذانشرفيعوَّلنا"لقدقولهما:ذلكبعديصحكيفأدريولا

أصلا"؟!فاتخذناهماوصفهما،سبقاللذينالخطيينالأصلينعلى
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من571()صأصلهما:فيهاالمحققانتبعالتيالقليلةالمواضعومن

"اللبن"رسمقبل""فصلعنوان352()4/فيهاحذفاإذالمجلد،هذا

والمطبوعةالخطيةالأخرىالنسخفيواردأنهمع،المخطوطمنلسقوطه

!بالكتابأضرّقدهناالنسخةإلىفرجوعهماكلها.

والمسانيدالسنةكتبإلى"عدنافقالا:،والتخريجالتوثيقفيمنهجهماأما

ماكلعليهاوعازضنا،المؤلفعنهاأخذالتيالمصادزمنوكثيروالمعاجم

فيةوقعنافما-ضخموعددكثير،شيءوهو-وأقوالوآثارأحاديثمنأورده

تأليفهفياعتمدفانهحذفناها،زيادةأوابدملناه،نقصاو،أصلحناهخطأعلى

الفقيالشيخُبهاتذرّعالتيالذريعةهيوهذه."...وحفظةذاكرتةعلىا!هددةُبم

فربمامعينًا،منهجًاأيضًاذلكفييتبعالمولكن.الكتابمتنفيلتصرُّفهقبلُمن

المصدرلفظاللفظكانوربما،الحديثمصدرفيلماوفقًاالحديثلفظغيَّرا

تصرفتابعاوربماالمصدر،ذلكمراجعةدونلهمابدالخللغيَّراهولكنبعينه

:التصرفهذانماذجومن.يغيراهولم،الحديثلفظفيالفقي

"وخلق:فيهجاءمسلمصحيحمنحديثًاالمؤلفنقل26(:)4/-

"وخلق2(:0)4/الرسالةطبعةمحققافأثبتنار".منمارجمنإبليس

الصحيح.فيكما...("الجان

.("..الحمىأحدكماصابت"إذا:الترمذيحديثفي(:4/04)-

.الترمذيجامعبعضهوفيأصلهما،بعضهفيفتبعا3(،0)4/تصرفا

لفظه.فاللفظ،الحمويطرخانابنكتابعنصادرالمؤلفأنوالحقيقة

المذكور،الكتابفيكماخديجبنزافعروايةمنالحديثأنذكرثمومن

.ثوبانروايةمنأنهمع
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لاساعةوفيه،الدميومالثلاثاءيوم"داود:أبيحديثفي83(:4/)-

فيتردلمغريبةزيادةوهي(".الدم"فيها:الحديثآخرفيالمحققانزاديرقأ"

السنةشرحفيداودأبيعنالحديثورددونهاومن.السننفيولاأصلهما

قصدفهل34(.0)9/للبيهقيالكبرىوالسنن(1/151)2للبغوي

؟!الحديثلفظفينقصٍتكملةالزيادةبهذهالمحققان

كماوالأقوالوالآثارالأحاديثعلىمقصورًاكانتصرفهماأنتظنولا

وإصلاحالمتنفيالتصرففيالفقيالشيخقلدابل،السابقةالعبارةفيذكرا

ومن.التصرفهذاعلىتنبيهودونفيه،خللًاتخيلاكلماالمصنفكلام

ذلك:أمثلة

:(4411/)الرسالةطبعةفي(".وتبطيله"استخراجه(:4917/)-

لفظًاالقيمابنيستعملأنعليهماعزَّمحققيهاوكأن".وإبطاله"استخراجه

أصلهما.فيماإلىأوتصرفهماإلىإشارةدونفغيَّراه،العامةكلاممن

نأعمربناللّّهعبدحديثمنالترمذيرواهما"2(:13)4/-

حديثمنماجهابنورواه....مجذومرجلبيدأخذ!سًي!اللّّهرسول

حديثمنروياهكليهماماجهوابنالترمذيأنالصواب".ادلّّهعبدبنجابر

.الحمويكلامعلىلاعتمادهالمؤلفكلامفيالخطأوقعوإنماجابر،

مععمر("،بناللّّه"عبدمكانفي"جابر"المتنفيالرسالةطبعةمحققافاثبت

تبينلماولكن.فيهماعلىحسنوهذاخطا.وأنهالأصلفيماعلىالتنبية

رواه"ما:الحديثقبلصارإذ،الركاكةمنالكلامسياقبهأصيبمالهما

بنجابرحديثمنماجهابن"ورواه:وبعدهجابر"،حديثمنالترمذي

دونالمتنمنإلخ."..ماجهابن"ورواه:الأخيرةالجملةحذفا="اللّّهعبد

بالطبع!حسنًاليسوهذا.الثانيالتصرفهذاعلىالتنبيه
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فيوشيخهالمصنفيسميهماكثيرًاالحاكممستدرك93(:0)4/-

سماهفلما.لأحاديثهتوثيقًالا،شرطهإلىنظرًا"الحاكمكتبهما"صحيع

ماعلىتنبيهدون2(48)4/المحققانغيّرهبذلكالكتابهذافيالمصنف

فعلا!

وقيامه،منهيتحفظأنينبغيمماالصائموتحفُّظِ..".(:494)4/-

الصائمَويحفظ..".قبلها:وماالفقيطبعةفيوقع(".الصومبمقصود

بزيادة3(70ْ)4/الرسالةطبعةمحققافأصلحه،السياقفاختلّ.("،.مما.

نبّهاأوحاصرتينبينالزيادةهذهوضعافهل"."قيامهقبل"على"ويعينه

هذاكلُّكانإذاعليها،التنبيهأوحصرهاتكلفإلىالداعيوماكلا،عليها؟

وكتابه!للمؤلفالنصحسبيلفيوالزيادةوالحذفالتغيير

الغلطمن،الرسالةطبعةمنالمجلداتسائرفيوقعممانماذجوإليكم

وأالسابقةللطبعاتتبعًاذلكأكانسواء،المتنفيوالتصرفوالسقط

المحققَين:مناجتهادًا

(54)1/الرسالةطبعةفيتصحَّف(".الشيطانبيت"وبين32(:1/)-

("!السلطان"بيت:إلىقبلهاوالطبعات

تحرَّفت".مَضاربُهبالفلولمُلئتقدالعالِم"فلسان52ُ(:/1)-

معناها!ففسد7(1/0)("مضازبةًبالغلولملئ"قد:إلىالعبارة

تحرّف(".بدعةإنه:الشاربحلقفيعنهأشهب"وقال(:1/391)-

أشهد"وقال:إلىقبلهاأخرىوطبعاتٍ(1/173)الرسالةطبعةفيالسياق

.("...الشاربحلقفي
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رجله"فجعل:إلىتحرَّف.("يُرادُّهرجلٌ"فجعل:(1/391)-

!("ئهابرد

لم"وإن(:1/178)الرسالةطبعةفيتباكيت("."وإلا2(:1/10)-

وتغيير.زيادةلبكائكما"،تباكيتأجد

لا"ولكن:إلىالسياقغُيِّر".طلحةمَنندريلا"ولكن21(:0)1/-

.(1/185)"طلحةعنإلايُروى

ارعلراليسرىظهرعلىاليمنىيضع"ثم222-223(:1/)-

بنعلىعنداودأبوذكرولكنوضعهما،.موعنهووالساعد.

.السرةتحتالصلاةفيالكفعلىالكف0والسنة:قالأنهاطالبأبى

كانأنهعنهثبتالذيوهو!يو،النبىعنرويماالسنة:شيبةأبىابنوقال

ذكرواماوأما:الجوزجانيإسحاقأبوقال.الصلاةفيشمالهعلىيمينه

من:قالعليًّاأنغيرءلمجي!،النبىعنأعرفهلافاقوتحتهاالسرةفوقمن

العبارة(".السرةتحتاليسرىعلىاليمنى0والمكتوبةالصلاةفيالسنة

فيوردتوقدقبلها،وما(1/591)الرسالةطبعةمنساقطةخطتحتهاالتي

)مب(.عداماالخطيةالنسخجميع

إلى:تحرّفتفعلِه(".حكايةَسبقتمحكيَّةقصَّة"فيه264(:)1/-

قبلها.والطبعات22(1/4)الرسالةطبعةفي("فعلهلحكاية"سيقت

"في242(:)1/الرسالةطبعةفي.سواها"قطُّحالٍ"في287(:)1/-

الفقي.الشيختصرُّفمنوهومنها("،أسوأقطحال

ستَّوليلةيومكلَّبالبسملةالجهرهديهيكن"لم31(:15/)-
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وهو.الفقيلطبعةتبعًا"مرَّات"خمس263(:/1)الرسالةطبعةفيمرَّات".

يُجهَرالتيوالعشاء(والمغربالفجر)منالستالركعاتالمرادإذخطأ،

.بالتلاوةفيها

الرسالةطبعةفي...("الرجلبالُمامسعود:ابن"قال373(:/1)-

غلط.وهوعمر"،ابن"قال:للفقيتبعًا03(9/)1

بن"إسماعيل:إلىتصحّف.نُجَيد"بن"إسماعيل(:1/134)-

333(./1)محمد"

طبعةفيغُيِّررأت(".عينلاماالجمعةيومَلهميفتح"ثم5(:90)1/-

هوإذ،لهمسوِّغولا،..".ذلكعندلهميفتح"ثم:إلى793(/1)الرسالة

المؤلف.لمصدرمخالف

بنموسىعنطرقوله.بهموسىعنرَوح"عن5(:1/01)-

الفقي.لطبعةتبعًا893()1/الرسالةطبعةمنخطتحتهماسقط(".عبيدة

طبعةفي"أمر"بعدزِيد(".تقاضيهالطباعفيأمر"وهذا632(:/1)-

ورثتها.التيالفقيزياداتمنوهي،"مركوز"(:1/474)الرسالة

منسَقْيَهااللّّهويتولَّىوبَذْرها،وشَقَّهاأرضهاحَرْثَ"يباشر6(:)2/-

أرضهاحَرْثَيباشر"6(:)2/الرسالةطبعةفيالعبد(".منكُلْفةٍبلاعنده

للمعنى.مفسدتحريفوهو."،.وسقيها.

يسار".بنموسىعناللّّهعبدبنصَدَقةرواية"من(:51)2/-

.(13)2/الرسالةطبعةفي"بن"إلى"عن"تحرَّفت

("ثيابَهيجُرَّ"حتى:إلىتحرَّف".بَنانَهتُجِنَّ"حتى3(:0)2/-
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نأوالغريب،الصحيحينوللفظللنسخمخالفخطأوهو2(،4)2/

شيئًا!التخريجمنيستفيدالمولكن،خرجَّاهقدأنفسهماالمحققين

والأنصارالمهاجرينرأيتُثمَّ،عمرتكنلم"ثمَّ(:2571/)-

ما.عمر"ابنذلكفعلرأيتُمنآخر*،عمرةتكن!،ذلكيفعلون

فيثبوتهمعالنظر،لانتقال(221)2/الرسالةطبعةمنساقطخطتحته

.البخاريوصحيعالنسخجميع

("صادقٍغير"فهوإلىتحرَّف."الصادقعين"فهو(:2621/)-

المعنى!فانقلب(،2421/)

تحرَّف."الأوَّلالطَّوافعليهيتعذّرالذيالمُراهِق"أن(:183)2/-

مؤنثةبضمائرالفقرةاَخرإلى."..عليهايتعذرالتيالمرأة"أن:إلى

معنىفهمهملعدمبعضهممنمتعمَّدتغييروهو(،913-041)2/

الحج.أبوابفي(""المراهق

الرسالةطبعهَفي(".ليلتَهيُسمَّىأنَّهأنسعن"يروى893(:2/)-

المعنى.غيَّرشنيعتحريف".لثلاثةٍ"يُسمَّى03(:4)2/

تصحّف.("عنهموسألبالسِّواكبدأدخلإذا"وكان(:2254/)-

347(.)2/("عنهمسألأوبالسؤال"بدأ:إلى

وعكسه،به،النهىنسخُ:ستَّةًوجوهًايحتمل"وهذا(:584)2/-

وأالمكاناقتضاهلعذريكونوأن،بالبنيانوتخصيصهمج!ي!،بهوتخصيصه

السياقفاختل35-352(1)2/الرسالةطبعةمنساقطخطتحتهماغتِره(".

والمعنى.
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:وخيرهالإسلامأفضلأنالصحيحيينفيعنه"ثبت(:2478/)-

(":"الصحيحينبعد371()2/الرسالةطبعةفيأُقحم."...الطعامإطعامُ

الحديث!راويهوولا،النسخمنشيءفيوليس"،هريرةأبي"عن

يَفعلُ"بالأجانبتَراهفماذابنفسهعبدٍفِعْلَهذاكان"إذا:(2482/)-

النثر.بصورة374()2/الرسالةطبعةفيكتب

عييئخاتمُهالذي)وحقِّ:الصَّائميقولأن"ومنها:5(:48)2/-

الرسالةطبعةمنخطتحتهماسقطالكافر".فمعلىفىقاةإتملنجثصانما

المعنى.فاختل(433)2/

الصَّبر(".بعُدَّةوالثاني،اليقينبِعُدَّةيكونالأول"فالجهاد(:21)3/-

الصبر(".بعدَه...اليقين"بعدَه:إلى(01)3/الرسالةطبعةفيالسياقتحرَّف

(""شِراكإلىتصحَّف."سُراكَبذكراهم"وأحْيِ(:19)3/-

/3(.)67

إلىيرجعأنيسرُّهخيراللّهعندلهيموتعبدمن"ما(:701)3/-

"لا81(:)3/الرسالةطبعةفيالشهيد...(".إلافيها،وماالدنيالهوأنَّالدنيا

للمعنى.ومُفسدةالصحيحينفيلمامخالفةزيادةيسرُّه("،

تعزير"جوازإلىتحرَّف."بالعقوبةالمُتَّهَمتقرير"جواز(:172)3/-

المعنى.ففسد(132)3/"المتَّهم

إلى:تحرَّف(".القريةجوالَّكانتلائهاحرمها"إنما(:114)3/-

علىأنهمع،المعنىففسد3(30)3/الرسالةطبعةفي("القرية"حول

34(.5)2/الفقيطبعةفيالصواب
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:قالمنوأن...سماواتهفوقليسأنهبهظن"ومن27(:0)3/-

بهظنَّفقد"-الأعلىربِّى"سبحان:قالكمنكان("الأسفلربى"سبحان

الرسالةطبعةفيالكلاممطلعمن")اليسسقط!."وأسوأَهالظنِّأقبعَ

ثبوتمعخط،تحتهماأيضًاسقطثموفسد،المعنىفانقلب2(80)3/

26(.0)2/الفقيطبعةفيكليهما

الرسالةطبعةفيتحرَّف"(.عقبةبنمحمدبن"المنذر288(:)3/-

وطبعةالخطيةللأصولخلافًاعامر"،بنعقبةبن"المنذرإلى222()3/

أصلًا!الاسمبهذاصحانييوجدولا.المغازيوكتبالفقي

يَفْطَنلم"ولما:إلىتحرَّفلهذا(".بعضُهمتفطَّن"ولما492(:)3/-

المعنى.فانقلب"،"لمبزيادة2(62)3/("بعضهم

برز"ثم:بعدهاُقحِم".فقتلهالعوامبنالزبيرإليه"فبرز(:426)3/-

المؤلفمصدرفيولا،الأصولمنشيءفيوليس31(،4)3/"فقتلهاَخر

(.النبوة)دلائل

الرسالة:طبعةفينبينا".بسبِّمجاهرته"مفسدة542(:)3/-

المعنى.أفسدإقحاممجاهرته("،منع"مفسدة:الفقيلطبعةتبعًا387()3/

طبعةفي(".المدينةبهمقدمحتىحاتمٍآلَيقسم"ولم648(:)3/-

زيادة..("..حاتمآلعلىيقسم"ولم:الفقيلطبعةتبعًا(524)3/الرسالة

المعنى.قلبت

تُعرض"تزل"فلم:إلىتصحَّف".يفرضيزل"فلم733(:)3/-

/3(905).
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طبعةفيداود(".أبورواهخيبر.منسهميأمسك"فاني738(:)3/-

داود،أبيوللفظللنسخخلافًا،بخيبر"الذي"سهمي(:135)3/الرسالة

فيلماموافقًاالحديثمتنجعلمنالمحققانبهوعدماعكسوهذا

المصادر.

سقطتالوليِّ".إذنفيهيُشترطلاحدّغيلةًالقتل"وأنَّ(:01)5/-

.السياقفاختل8()5/الرسالةطبعةمن"حدّ("كلمة

الرسالةطبعةفي(".حائطٌعليهمايُهدمعليُّ:"وقال6(:1)5/-

النسخ.خلافوهو"،عليه"يُهدم:السابقةللطبعاتتبعًا37()5/

النسخ،فيكذا(".عليهادلّهأفاءالذيالفيءمنينفق"كان(:221)5/-

ادلّهأفاءمماينفق"كان:إلى77()5/الرسالةطبعةفيموجببلاوغُيِّر

(".عليه

الرسالةطبعةفيزِيد"(.ارجعولكنالبرد،أحْبِس"ولا(:27/1)5-

ولا،النسخمنسدءفيوليس"،قومك"إلى:الفقيلطبعةتبعًابعده08()5/

الحديث!مصادرفي

فيالكتابيَّاتإدخالالصَّحابةمنوغيرُهعمرابنُ"فهم(:178)5/-

مخالفخطأ.("،.عمر."فهم(:171)5/الرسالةطبعةفي."الاَيةهذه

للنسخ.

صَداقًا".تعليمهولاعِلْمهولاالحُرِّمنافعتكون"ولا2(:94)5/-

فاختلَّ(631)5/الرسالةطبعةفي"أخرى"منافعإلىالحرِّ""منافعتحرَّف

المعنى.
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ادلّهعبدأبورواهولكن،الحصينبنداود"حدَّثني374(:)5/-

وقد.لةعلةلاالحديثفوجدنا،إسناده:وقالمستدركهفىالحا

الرسالةطبعةمنخطتحتهماسقط."مواضعفيلاسنادهأحمداحتجَّ

/5(14.)2

الرسالةطبعةفيتحرَّفأحمد(".عليهما"نصَّ(:014)5/-

أحمد".عليهما"دخل:إلى264()5/

الةدةُعَن!ومنرَالصَّحابةمنالسَّلففيه"اختلف484(:)5/-

الصحابةبعد""والتابعين31(:1)5/الرسالةطبعةفيزِيد."بعدهم

النسخ.منشيءفيوليسايةدلَّةُعَت!،رَ

.الولد("نفيعلىيصدُقلاالأبوينإقرارأنَّ"فوجب5(:94)5/-

المعنى.فانقلب358()5/الرسالةطبعةمنالنافية"لا("سقطت

تحرَّف."الأبعلىوالخالةالأمِّمنالأخت"تقديم(:18)6/-

!"الائمعلىالأخت"تقديم:إلى693()5/الرسالةطبعةفيالسياق

منيُمكِّنهوأبوه،أقرانهومعاشرةَاللَّعبيُؤثر"والصَّبئيُ(:95)6/-

تحريف("،بهأحقُّ.فانه.".(:442)5/الرسالةطبعةفي."بهأحقُّفأمُّه،ذلك

!وأفسدهالمعنىقلب

الرسالةطبعةفي.فيها"مقدَّرٌالطَّعامأنَّالأمَّة"وأجمعت9(:1)6/-

المعنى.قلبإقحام."،..الأمةأجمعت"وما(:544)5/

أصنع؟الذيفما؟تعرفهوأنتَأنكحتَةعمر:"فقال(:131)6/-

هكذا:الأثرسياقفي46(1)5/الرسالةطبعةفيزِيد(".بأهلكاذهَبْ
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ليستزيادةوهي؟("،أصنعالذيفما:قال،نعم:قال؟تعرفهوأنت"أنكحته

التخريج!مصدرفيولاالنسخمنشيءفي

وصاحبُحزمٍابنُ-النَّاسحكاهالمذهب"وهذا(:411)6/-

الرسالةطبعةفيالعَنْبري(".الحسنبنادلّّهعبيدعن-وغيرُهماالمغني

.."..حزمابنِعنالناس"حكاهفصار:السياقفي"عن("أقحمت(146)5/

وعلىلإطلاقها،ومقيِّدةٌمنهاللمرادمبيِّنةأو..".2(:61)6/-

تحتهماسقطوإطلاقها(".تلكعموعلىتقديمُهافيتعيَّنالثلاثالتقديرات

532(.)5/الرسالةطبعةمنخط

بعينهالتَّصرُّفهذافيهتصرَّفتممانعدُّذهبنا"ولو271(:)6/-

بلا"لو("فبقيت567()5/الرسالةطبعةمن(""لطال:قولهسقط(".لطالَ

.جواب

لأنَّهيجز،لمعنهنقلهاعلىوالمرأةالوارثاتَّفق"وإن338(:)6/-

فيهاوالعدَّةالعدَّة،حقوقمنوجبتلأنَّها،تعالىادلّّهحقُّالسُّكنىبهذهيتعلَّق

فانهاابدلننبّاَّسكنىبخلافإبطالها،علىاتِّفاقهمايجزفلم،تعالىدلّّهحق

هكذا:مضطربًاالسياقجاء61(1)5/الرسالةطبعةفي".للزوجينحقّ

إبطالها،علىاتفاقهمايجزفلم،تعالىادلّّهحقُّالسُّكنىبهذهيتعلَّق.لأنَّه.".

،العدةحقوقمنوجبتلأنها،تعالىددّهحقفانهاالنكاسكنىبخلاف

أفسد-خطتحتهفيماسيمالا-وتأخيربتقديم("،للزوجينحقفيهاوالعدة

المعنى.

طبعةمن"إلَّا("سقطتمنزلها(".فيإلَّاتبيتُلا"ولكن34(:0)6/-

المعنى.ففسد6(13)5/الرسالة
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فيالاعتدادوجوبَيَنْفيمافيةليساللّّهكتاب"وهذا343(:)6/-

فاختل6(41)5/الرسالةطبعةفي""ينبغيإلى(""ينفيتحرَّف.("المنزل

.السياق

الخارجالفسادعلىوتقديمُهاعادتِهاتحكيمُ"ووجب(:504)6/-

".العبادةعن..".:إلى652()5/الرسالةطبعةفيتحرَّف."العادةعن

هذهكلفي"ولكنه:السابقةالطبعاتوصففيالمحققانقالوقدهذا،

مليئةكلهافجاءت،والتمحيصوالتصحيحالتحقيقمنحظهيأخذلمالطبعات

نصوصهبتحقيقالعنايةوعدم،الإخراجوسوءوالتحريفوالتصحيفبالخطأ

تحقيقهفكرةيطرحأنبالناشرحدامماسقيمها،منصحيحهاوتمييز،الحديثية

خصاثم.."..التحقيقفيالمتبعةالعلميةالقواعدوفقصحيحةنشرةونشره

بتحقيقهاعُنيالتيالطبعة"حتى:الحاشيةفيبقولهماالفقيالشيخطبعةبالذكر

منبالرغمبالخطأمشحونةكمثيلايهافهي،ا!هدك!بمالفقيحامدمحمدالشيخ

وأنه،المصريةالكتببدارموجودتينخطيتيننسختينعلىاعتمدأنهادعائه

."!وغيرهاالستةالكتبمنأصولهاعلىأحاديثهاراجع

ماكلُّعليهايصدقبتحقيقهاالشيخانعُنيالتيالرسالةطبعةقلئا:

نشرتهمافانخصوصًا،الفقيالشيخوطبعةعمومًاالسابقةالطبعاتبهوصفا

تصرفاتهمعالسابقةالطبعاتمنالفقيطبعةورثتهاالتيالأخطاءحازت

بالنقصالكتابمتنفيمحققيهاتصرفاتمنحملتهبماعليهاأربتثمفيها،

والتغيير!والزيادة

القواعدوفقصحيحة"نشرةذلككلبعدالطبعةهذهتكونفهل

الرسالة؟مؤسسةصاحبأرادكما("التحقيقفيالمتبعةالعلمية
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فيلهمقالضمنالنشرةهذهالمنجدالدينصلاحالدكتورنقدوقد

التراثمشكلات"منبعنوانم(0891أغسطس)عددالكتبعالممجلة

لملعلهولكنعنهامقالبافرادوعدوقدباختصار،شديدًانقدًا("العربي

كتابته.منيتمكن

الوفاءدازعن4321سنةالطبعةهذهصدرتالباز:أنورطبعة)6(

غلافه:علىوكتبالباز،أنوربتحقيق،مجلداتستةفيحزمابنودار

علىفيهااعتمدوقد(".مخطوطاتعدةعلىكاملًاتحقيقًامرةلأول"يحقَّق

والكتانيةوالقرويينالرباطكنسخةاعتمدناهامامنها،خطيةنسخست

النص،إثباتُحيثمنالرسالةطبعةمنأحسنالجملةفيوهي.والظاهرية

مواضعففي،ينبغيكمايديهبينالتيالنسخمنيستفدلمالمحققولكن

بينالتيالنسخفيالصوابعلىأنهامعأخطائهافيالرسالةطبعةيُتابعكثيرة

ذلك:علىالأمثلةبعضيليوفيمايدية،

مرَّاتخمسوليلةيومكلدائمًابهايجهريكن"لم234(:/1)-

".مرات"ستَّ:الأصولعامَّةفيكماوالصواب،الرسالةطبعةفيهتابع.أبدًا"

228(./1)طبعتناانظر

"بن:النسخفييقعلمزياد(".بنيزيدزيادةمنهي"بل2(:1/54)-

انظرزياد".أبي"بن:والصوابخطأهوثم،الفقيزياداتمنهوبلزياد("،

2(.1/47)طبعتنا

ثابتوهوسلَّم("،"ثم:بعدهسقط(".يرفعحينيكبِّر"ثم3(:1/60)-

انظر.الرسالةطبعةمنسقطتوإنما،القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخفي

334(.1/)طبعتنا
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"نصَّ:الصوابعمر(".ابننصَّوقد:حزمابن"قال(:701)2/-

طبعتناانظر.والصحيحينالمؤلفومصدرالخطيةالنسخفيكماعمرُ"

/2(421).

ليست"غير"كلمة(".القياسهذابفسادمعترفغير"فهو023(:)2/-

انظر.المعنىتقلبوهي،السابقةالطبعاتفيثابتةكانتوإنالنسخفي

271(.)2/طبعتنا

قبلها،وماالرسالةلطبعةتبعًا("،بذنوبيالمعترف"المقر2ّ(:43)2/-

"."بذنبهالمصادر:فيالحديثولفظ"،"بذنوبه:الخطيةالنسخفيوالذي

288(.)2/طبعتناانظر

أهل"يا:النسخجميعفيوالذيالجباجب(".أهل"يا48(:)3/-

طبعتهفيالفقيغيَّرهمنأوّلولعل.الهنديةالطبعةفيوكذا"،الأخاشب

طبعةُثم43(،)3/الرسالةطبعةفتبِعَتْه،هشامابنسيرةمنأخذًا(135)2/

هذا!صاحبنا

سقط،فيهعام".بمالةالدرجةتفسيرالنسائي"وعند97(:)3/-

وعند،عامبمائةالدرجةتفسيرالترمذي"عند:النسخفيكماوالسياق

.(101)3/طبعتناانظرعام(".بخمسمائةتفسيرهاالنسائي

كلمةسقطت"(.سبعةالمشركينأصحابمنقُتل"حتى(:185)3/-

وهيأيضًا،طبعتهمنفسقطتالرسالةطبعةمن""أصحاببعد"لواء"

إليهاعزاالتيالتخريجمصادرفيوأيضًا،الخطيةالنسخجميعفيموجودة

237(.)3/طبعتناانظر.المحقق
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منقبلهاوماالرسالةطبعةتابع".الثانيةبدر"وتسمَّى237(:)3/-

طبعتناانظر."الثالثة"بدر:النسخجميعفيالذيوالصواب،الطبعات

/3(79.)2

"متيم:النسخجميعفيوالذييُفد(".لمإثرها"متيَّم5(:17)3/-

بينالتيالنسخمنيستفدولم،الرسالةطبعةتبعولكنهيُجزَ"،لمعندها

.(456)3/طبعتناانظر.يديه

فيكماوالصوابشيء(".فيهيصحلاأيضًا"وهذا367(:)4/-

شيء(".فيهيصحلاالنمط"وهذا:النسخ

السابقة.للطبعاتوفاقًا("،لعابيةلزجةفضولًا"أسهل936(:)4/-

مصدرلفظوهولعابيًّا"،لَزِجًافضلًا"أسهَلَ:الخطيةالنسخفيوالذي

.(4/047)طبعتناانظر.المؤلف

النسخ:فيكماوالصواب."يابسحارمنه"والمزِّي936(:4/)-

.("والمُربَّى"

والصواب.("ركانةأمَّزوجتَهرُكانةأبويزيدعبدُ"طلَّق67(:4/1)-

لفظوهو(".رُكانةأمَّوإخوتِهِركانةأبويزيدعبدُ"طلَّق:الخطيةالنسخفيكما

منهيستفدلمولكنهمنهالحديثخرَّجقدنفسهوالمحققداود،أبيسنن

252(.)5/طبعتناانظرشيئًا.

جميعفيكماوالصوابالعقود".أحكامفي"واعتبرها496(:/4)-

283(.)5/طبعتناانظرالعقود".أحكامَلها"وغَيَّر:الخطيةالنسخ

فيوالذيبها".أحقُّالأمأن:مذهبهمن"فالمشهور313(:)5/-

.(94)6/طبعتناانظربها(".أحقُّالأب"أن:النسخ
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.يزيد("بنحمَّادحدثنا،حرببنسليمان"حدثنا347(:)5/-

طبعتناانظرزيد".بن"حماد:يخفىلاوكماالنسخفيكماوالصواب

/6(.)98

صحيحة،بطريقةقراءتهامنأحيانًايتمكَّنلمالنسخإلىرجوعهورغم

لطبعةتبعًاالحُسَّر"علىعُبيدةأبا"وجعل:أثبت(111)3/فيفمثلًا

مسلم،لفظوهوالبياذقة("،"على:النسخجميعفيلفظهأنمع،الرسالة

فيقالأنهذلكمنوأغرب.للفظهينتبهولمالحديثخرَّجأنهوالغريب

لنسخةقراءةٍسوءفيةوهذا"،ك،قمنأثبتناهوما،البنادق:خ"في:الهامش

بَراء!منههماماإلىالأخريينالنسختينونسبة)خ(،

أثبتحيث(015)3/فيجاءماأيضًاالنسخقراءةسوءأمثلةومن

"فتجهَّزوا("فيها:التيالرسالةلطبعةتبعًا(المهملةبالراء)كذا"فتجهَّروا("

(".ك،ق،خمنأثبتناهوما،فتحجوف)هـ(:"فيقائلًا:عليهعلَّقثم.بالزاي

مصدرفيكذلكوهو"فتحجَّزُوا("،:النسخسائروفيبل)هـ(فيالذيوإنما

"فاحتجزوا"،:سعد"ابن"طبقاتمطبوعةفيووقعالأثر("."عيونالمؤلف

شيئًا.منهايستفدلمولكنهإليهاعزانفسهوالمحقق،بمعناهوهو

لاسيمافيها،ليسماالخطيةالنسخإلىينسبأنهأيضًاالملاحظومن

الرسالة-طبعةفيكلمةًوجدإذاكثيرةمواضعففي)هـ(،الظاهريةنسخةإلى

فيوليست-قبلهماالفقيالشيخإقحاماتأومحققَيهاإقحاماتمنوهي

فمثلًا:،النسخبعصلإلىونسبها،]الحاصرتينبينجعلهاالخطيةالنسخ

،("والبعوث]والسراياوالغزواتالجهادفيهديهفي"فصل7(:)3/-

شيءفيولافيها،وليس)ك(الكتانيةالنسخةإلئالحاصرتينبينمانسب
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السابقة.الطبعاتدونالرسالهَطبعةبهتفردتوإنما،النسخمن

فيها.وليس)ك(إلىنسبهبهم("أستأنيبل"]لا(34(:)3/-

علَّق".الأرضفيخيبر،أهلع!ي!ادلّهرسول]أقر"ولما(:137)3/-

منأثبتناهوما(الأرضفيأقرهم)ولما:ق"في:بقولهالحاصرتينبينماعلى

الطبعةوفي،النسخسائرفيالذيهو()قفيماأنوالواقعقال،كذا"(.كخ،

النص.إثباتفيالرسالةطبعةتبعوإنماأيضًا،الهندية

إلىنسبه"ويخاقونهم،كحبِّه]ويحبونهم"فيدعونهم:(412)3/-

الفقي!زياداتمنهوبلغيرها،فيولافيهاوليس،)هـ(الظاهريةنسخة

فيها.وليس)هـ(إلىنسبه"خلفه(]منبالحربة"فطعنه228(:)3/-

نسبه."..فهموالشاءاالنعمآثاراوإذامغرِّبونهم"إذا238(:)3/-

فيها.وليس)خ(،الرباطنسخةإلى

فيوكذلكفيها،وليس)هـ(إلىنسبه("قتلها]الذي"هذا2(:57)3/-

التالية:الأربعةالمواضع

.("...ادلّّهفأنزل]النصر،بريدمع"الجبر(:468)3/-

."...أحدٌيخرج]لا،أنأنهكمألم"(:552)3/-

."...عنهمدفعا]عنهمبعفوه"ولكن:2(70)3/-

.("...الخندقبعد]ماأإلى":23(4)3/-

منالمحققيذكرهفيماالثقةيرفعمماحصرها،يصعبكثيرةأمثلةفي

النسخ.فروق

29



فيه،أصابوافيماالرسالةطبعةَخطَّأأنهموضعٍفيرأيناماعجيبومن

:المطبوع"فيقائلًا:عليهوعلّقمُحْرِز"،بن"علقمة:أثبت5(01)3/ففي

.الصوابهوالرسالةطبعةفيوالمثبتخطأ(".وهومجزز،

وعزوالمصادرإلىوالعزوالتخريجناحيةمنبالكتابالطبعةعنايةأما

واضحوذلك،أفربوالقصورالضعفإلىفهيوغيرهاالفقهيةالمسائل

.المستعانواللّه.مجلداتهاعمومفينظربادنى
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المعتمدةالخطيةالنسخوصف

أولًامنهاوانتقينافدرسناها،،الكتابمنكثيرةخطيةنسخعلىوقفنا

نسخة،عشرةتسعوهي.المساعدةالجيدةالنسخثم،النفيسةالقديمةالنسخ

والنسخة(1)6رقم()بالرباطنسخةإلاكاملةنسخةمنهاليسولكن

بها،معتنًىخزائنيةنسخةٌمتأخرةًكونهامعوالأخيرة(،1)9رقم()ناليمنية

النسخأما.أخرىنسخةعلىقوبلتثمجيد،أصلمننُقِلتأنهاويبدو

علىيشتملماومنها،الكتابمنأجزاءثلاثةعلىيشتملمافمنهاالأخرى

علىمقروءةنسخةعلىقوبلتمنهاواحدةوغيرواحد.جزءأوجزئين

النسخ،أجرةالناسخإلىودفع،المؤلفاستنسخهانسخةومنها،المؤلف

وهو-منهاإليناوصلالذيالقسمولكن،أجرتهبقبضالناسخصرحوقد

نسخها:تاريخبحسبمرتبةوصفهاوهذا.المؤلفوفاةبعدنُسِخ-الأخير

()فالقروييننسخة(1

وعدد2(.)237/برقمفاسبمدينةالقرويينبخزانةمحفوظةهي

نسخةانتهتحيثمنتبدأسطرًا.92صفحةكلوفي14،2أوراقها

("،الحديبيةقصةفي"فصلفأولهاوصفها،سيأتيالتي()قالأخرىالقرويين

.(161)5/تنكحها("لا:وقالالنورآيةلمج!اللّّهرسولعليه"فقرأوآخرها:

أبيبنمحمداللّّهعبدأبيلمؤلفهكاتبهيدعلى:"ونجزالناسخكتبثم

أبيبنمحمدالرحمنعبدأبيالخادم:تعالىاللّّهرحمهالقيمبابنعُرِفبكر

بردلّّهوالحمد.منهأجرتهوقبض،الحنبليالمغيثيأيبكبنعليمحمد

اللّّهوحسبنا.وسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللّّهوصلى.العالمين

".الوكيلونعم
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بعضتتضحفلمالأرضةعليهاأتىقدأنهإلاجدًّامتقنةنسخةوهي

مواضعفيانفردتوقد.وأسفلهاالصفحاتبعضأعلىفيالكلمات

أيضًا،(الحموي)كتابالنقلمصدرفيوهيمحلها،فيصحيحةبكلمات

تلكتنقللمولماذاهو،ممنأدريولا.الضربخطقوقهاكأنولكن

قابلهاأمعليها،مضروبًاالناسخونأرآها؟الأخرىالنسخفِىالكلمات

عليها؟فضربفيهاالكلماتيجدفلمأخرىنسخةعلىبعضهم

فينبهوقد.ورقتينبقدر402اللوحةبعدخرمالنسخةفيوقعوقد

السقط.علىهامشها

النبي!علىوالسلامالصلاةكتابةفيالنسخةهذهناسخطريقةومن

رسمفيكمافقط""صلمأحياناويكتب"،علماللّّه"صلىإلىيختصرهاأنه

.النبويالطبقسمفي"و"زبيب""بطيخ

قرائنوهناك،الأخرىالنسخلبعضالأصلهيتكونقدالنسخةوهذه

بالذالالألفالتصقتبحيث(""الذائدينكلمةفيهاوردفمثلًا،ذلكإلىتشير

النظر:يُنعملممنيقرأهاقدبحيثالكلمةصورةفصارت-كادتأو-

)د(.الظاهريةفيعنهاثم)ص(المصلىنسخةفيوردتوكذا("،"البائدين

وإليها"،"سهمينتشبهبحيثمرسومة"("سهميكلمةجاءتوكذلك

)د(.الظاهريةفيعنهاثم)ص(المصلىنسخةفيتصحّفت

ميمًاوضعثم"والمهاجرين"الأنصارأولا:الناسخكتبموضعوفي

الأولىجعلوالصوابمنةقلمسبقأنهلبيانالكلمتينكلتاعلى"هـ"صغيرة

منبعضأنوالظاهروالأنصار"،"المهاجرين:أي،مقدَّمةًوالثانيةمؤخَّرةً

نسخةفيالحالهيكماهو،كماالسياقفأثبتلذلكيفطنلمعنهانسخ



وغيرهما.()ثالثالثأحمدونسخة)د(الظاهرية

)م(الأولىالمصريةالكتبدارنسخة2(

عليهاالحصوللناتيسرالتيالكتابنسخأقدممنالنسخةهذه

فرغوقد231(.)برقمالمصريةالكتبدارفيمحفوظةوهيوأجودها،

منالرابعالأحديومبالقاهرةنسخهامنالكتبيأحمدبنالخليلناسخها

علىمحررةمقابلة"بلغبأنهآخرهافيوصرح4.75سنةالمحرماللّّهشهر

منالسادسالأربعاءيومالمباركاليومفي،خطهوعليها،المؤلفنسخة

تحتويلاالنسخةأنالمحزنولكن".وسبعمائةوخمسينأربعسنةصفر

26نحوبقدرأولهامنمخرومةكونهاإلىبالإضافة،الأولالجزءعلىإلا

،ورقاتعشركراسوكل،الثامنالكراسيبدأورقات8بعدفان،ورقة

منورقتينوجدناأنناغير63،قالناقصةالنسخةهذهأولأنيعنيوهذا

وهما،للنسخةالحاليالترتيبحسب-4647قوهمامكانهما،غيرفيهذه

.هذهطبعتنامن2272-1/42توافقان

اللّّهرسول"...الوتر:فيالقنوتفصلفيالمؤلفقولمنالنسخةبداية

فصلآخرفيبقولهونهايتها(،1/304).("..اللّّهكتابمنحرفاقرأمنلمج!:

337(.)3/بابطالها("لابتقريرهانزلت"فالحدود:الغابةغزوة

أيضًا.أخرىخرومالنسخةوفي

نسخيبخطوكتبتسطرا.52صفحةكلوفي،ورقة581أوراقهاعدد

المقابلة،أثرمنوتصحيحاتاستدراكاتالنسخةحواشيوفيواضح

صاحبها.يعرفلاقليلةتعليقاتوبجانبها
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)م(الثانيةالمصريةالكتبدارنسخة3(

غيروهي.الكتابمنالأخيرالثالثالمجلدعلىالنسخةهذهتحتوي

كماأكثر(أوأوراقعشر)ذاتملزمة23منأكثرفيأنهاإلا،الأوراقمرقمة

758،سنةكتبتوقد،ملزمةكلبدايةفيالأعلىالركنفيالناسخذكرها

القاهرةمنالفكّاهينبجامعالخطيبالبلبيسيالرحمن"عبدوناسخها

آخرها.فيجاءكما"،المحروسة

السلطانعلىأشهدُ.دلّّه"الحمد:بلفظوقفيةالعنوانصفحةوسطوفي

علىقبلهوالذيالجزءهذاوقفأنهشيخ)كذا(النصرأبوالمؤيدالملك

يخرجلاأنوشرطَ،زويلةبباببجامعِهمقرَّهوجعل،الشريفالعلمطلبة

بغيرها(".ولابعاريةٍمنه

الظاهريالمحموديالدّهعبدبنشيخالنصرأبوهذاالمؤيَّدوالملك

محمدبنالعباسخلع،والشامبمصرالجراكسةملوكمن82(4)975-

"،شمايل"خزانةوهدَمالمؤيَّد،بالملكوتلقَّب،السلطنةوتولَّى581سنة

المؤيد"الملك"جامعمكانهاوبنىفيه،حُبِسقدكانالذيالسجنوهي

فيأشيرالجامعهذاوإلى(.1)بالقاهرةزويلةبابداخلفياليومإلىالباقي

حديث.233برقمالمصريةالكتبدارفيأخيرًاالنسخةواستقرّت.الوقفية

منيظهركماالأصلعلىمقابلةوهي،النسخأصحمنالنسخةهذه

مواضعفي("مقابلة"بلغوكتابةهوامشها،علىوالتصحيحاتالاستدراكات

للمقريزيوالاعتبار"المواعظ":الجامعهذاعنوانظر(.821)3/"الأعلام"انظر:(1)

/3(00.)6
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.والفصولالأبوابمنكثيرنهايةفيالمنقوطةالدوائروإثباتمنها،كثيرة

نسوةأربعمنأكثرعلىأسلمفيمن!حكمهفيب"فصلالنسخةوتبدأ

.الكتاببنهايةوتنتهي(،621)5/"أختينعلىأو

الملزمةنهايةإلىأحدهماانتهىناسخَين،بخطالنسخةأنويبدو

ورقة33وهيالنسخةنهايةإلىوأكملها،الثانيالناسخبدأثم،العشرين

منكثيربضبطالأولالناسخاهتمفقد،للعيانواضحبينهماوالفرق.فقط

مجوَّد.نسخيٍّبخطكتبكلاهماكانوإن،الثانيالناسخبخلاف،الكلمات

)ح(02011]المكيالحرممكتبةنسخة(4

نهارَمنةالفراغ"وافقآخرها:فيجاءكما765سنةالنسخةهذهكتبت

وسبعوستينخمسسنةالاَخرربيعشهرمنوالعشرينالحاديالسبت

لهذهمطالعتهآخرهافيالقراءأحدوسجّل.الناسخاسمعليهاوليس."مئة

بنعمربنالدينجمالالفقيربلغددّه،"الحمد:فقال،0701سنةالنسخة

ددّهوالحمد،الكتابلهذامطالعته-وللمسلمينلهادلّّهغفر-)؟(ليهحسن

بخطه.79()صفيالبلاعهذاونحو(".0701سنةالتوفيقعلى

ادلّّهإلىالفقيرالعبدالمباركالكتابهذافي)كذا("نضرآخر:وكتب

ولمنولوالديهلهادلّّهغفرمسعودالحاجوالتقصيربالذنبالمعترفتعالى

".بالمغقرةلهدعا

كماالحكميحسينتملَّكهاوقدأجزاء،ثلاثةذاتكانتالنسخةوهذه

ملكفيأجزاءثلاثةالكتابهذا"انتقل:النسخةآخرفيبخطهذلكذكر

يصلناولم".والمؤمنينولوالديهلهاددّهغفر،الحكميحسينربهإلىالفقير
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أسلمفيمنءلمج!حكمهفيب"فصليبدأالذيمنها،الأخيرالثالثالجزءإلّا

.الكتاببنهايةوينتهي(.621)5/"أختينعلىأونسوةأربعمنأكثرعلى

وختمخان"(،المجيدعبد"السلطانختممنهاالأولىالصفحةوعلى

المرحومبنغالبالشريفالمرحومبنالمطلبعبدالشريف"وقف

أمراءمن(3013-021)9غالببنالمطلبعبدوكانمساعد(".الشريف

مجموعُمراتثلاثوليهاأنبعدعنهاوفُصِل،4321سنةإمارتهاولي،مكة

.(1)سنينثمانيمدتها

الفقيرملكإلىالجزءهذا"انتقل:بلفظتملُّكالأولىالصفحةوبهامش

(".اليماني...قاسمبنحسنياددّهإلى

قاموقد،والسقطوالتحريفالخطأكثيرةأخهاإلّا،جميلبخطوالنسخة

مختلفةبأقلامالأخطاءمنكثيربتصحيحالحديثالعصرفيالقراءبعض

وإنما،الهوامشفيوالأخطاءالتحريفاتهذهمنكثيرإلىنشرولمالألوان

.الأخرىالنسخوبينبينهاالمهمةالفروقبعضذكرنا

()قالقروييننسخة(ه

وعدد(.1)237/برقمفاسبمدينةالقرويينبخزانةمحفوظةهي

سطرًا.52صفحةكلوفي58،2أوراقها

لابنالعبادخيرهديفيالمعادزاد"كتاب:العنوانصفحةعلىوكتب

يتبيّنلمالمغربيبالخطالوقفتقييدوتحته"وأرضاهاددّهرحمهالجوزيةقيم

تقريباكاملةكراسةوكذا،حديثبخطالأولىالورقةالتصوير.لسوءنصّه

.(4/451)"معلالأا":نظرا(1)
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بعدلوحتانسقطتفقدسقط،أيضًاوفيها،الناسخبخطليست(8-16)ق

12.ق

لابتقريرهانزلت"فالحدود:قولهإلىالكتابأولمنتبدأوهي

الثالث.المجلدمن337()صإلىطبعتنافيوهو("،أعلموادلّهبابطالها.

766سنةكتبتوقد.مجلداتثلاثةفيكانتالنسخةهذهأنيقتضيوهذا

.الأولالجزءآخرفيالناسخعليهنصَّكما

.وغيرهالنظرلانتقالمواضعفيسقطيعتريهاأنهإلاجيّدة،نسخةوهي

فيالكلماتبعصلذهابإلىأدىمماأيضًاأطرافهاعلىالأرضةأتتوقد

الذيالتصويرسوءاعتراهاكما،الصفحاتبعصلأعلىفيالتيالأسطر

قراءتها.يمكنلاباهتةالصفحاتبعضجعل

الرباطونسخة)م(المصريةالنسخةنصِّمعيتفقالجملةفيونصُّها

مواضع.فيعنهماتنفردوقد)ب(،

)ز(بايزيدنسحة(6

"فصلبدايةمن،الاخيرةالثلاثةمنهاووُجِدأجزاء،أربعةفيأصلهاكان

إلى-طبعتنافيالثالثالمجلدبدايةوهو-("والغزواتالجهادفيهديهفي

العامّةبايزيدمكتبةضمنالدينوليمكتبةفيمحفوظةوهي.الكتابآخر

088(.987،)878،برقم

زادمنالثاني"الجزو:الثانيالجزءمنالعنوانصفحةعلىوكتب

ابنالدينشمسللشيخبالهديأيضًاالمسمَّى!ي!العبادخيرهديفيالمعاد

".آمينبرحمتهتعالىاددّهتغمدهالقيم
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الشهيرأحمدالشيخالكتابهذا"وقفنصُّها:متأخرةوقفيةوتحته

يوثقماأخذبعدمنهمطلبمَنفيُعطى،قسطنطينيةعلماءعلىزادهبضإوش

المحرمفيذلكوجرى،للخطابصالحمليكفيلأومعتبررهنمِنمنهبه

(".وألفوسبعينثلاثلسنةالحرام

.7101بسنةمؤرَّخًانفسةالوقفقيدفيهابختمعليهاوختم

علىالختممعالوقفوقيدوالمؤلفالكتاباسمكُتبغرارهوعلى

والرابع.الثالثالجزئينمنالعنوانصفحة

دلّّه."الحمدنصُّهما:للتملكقيدانالثانيالمجلدغلافصفحةوعلى

...خطيبمحمودبنأحمدورحمتهتعالىادلّّهعفوإلىالفقيركتبمِن

."(ومغفرتهمولاهمعونةالراجي

خامسفيالحنبليالتقيبنمحمدكاتبهالعليربهفضلمنملكه"ثم

أربعلتتمِّمهمجلدينتأ!ملىاءومعه،مائةثمانسنةالآخرربيععشري

.("مجلدات

كما،أخرىنسخةمعبمقابلتهقامالحنبليالتقيبنمحمدملكهأنوبعد

اللّّهبعونمقابلة"بلغ:فقالالثالثالمجلدمنالأخيرةالصفحةفيعليةنصَّ

ادلّهعفاالحنبليالتقيبنمحمدوكتبه.مائةثمانسنة...شعبانعاشرتعالى

المتنفيجعلزائدةالكلمةكانتفاذا،الهامشفيالفروقأثبت.وقد("عنه

ثمةكانوإذا.(""صحوعليهاالهامشفيالزائدةالكلمةوكتباللحقعلامة

وعليهاالهامشفيالكلمةويكتبالمثبتعلىيضربقدالمثبتمعاختلاف

إلىإشارةبوضعيكتفيهـانماالمتنفيالكلمةعلىيضربلاوقد"صح("،

الأخرىالنسخةفيأنهاأي"خ("،الهامشفيالكلمةعلىويكتَبالهامش
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كلمةكانتوإذا.""لعلهعليهاويكتبالهامشفيكلمةيقترحوأحيانًا.كذلك

("."بيانعليهاوكتبمحررةالهامشفيكتابتهاأعاد،النصفيمحررةغير

تعليقهمن)فرغ:فقالآخرهفيالناسخوأرَّخ،ورقة233:الثاني*الجزء

بمنهعنهادلّّهعفا-حاجيبنإسماعيلرحمتهإلىوأحوجهمادلّّهعبادأفقر

وستِّينسبعسنةمنالمعظَّمرمضانشهرمستهلِّفي-آمينوكرمه

(.وسبعمائة

ذيشهرمستهلِّفي..).فراغهوكان،ورقة188:الثالثالجزء*

(.وسبعمائةوستينسبعسنةالقعدة

المحرَّمادلّّهشهر)مستهلبلفراغهوأرَّخ،ورقة184الراِبعالجزء*

(.وسبعمائةوستينثمانسنةمن

الشيخامتدحه"وقد:الناسخخطبغيرأيضًاالأخيرةالصفحةفيوجاء

بنإسماعيلالفداءأبيالدينعمادالعالمالإمامالشيخبنمحمدالدينتاج

وهي:بأبياتالحنبليبَردِس

مشتملاادلّّهزسولعليهلماكملاقدادلّهبعونالنبيهدي

تلاالصحيحالنهجعلىبللمذهبهوىفيهليستقيحبرتصنيف

جهلاالذيللعانيالحقويظهريكنالجهاتأيفيالحقفيتبع

وصلاربنا!نلتُربتهتُهدىأُصُلٍوفيبُكْرٍفيادلّّهفرحمة

نَقلا"لهامَنأوكُتْبهفيعيناهنظرتْلمنربيمنالعفووأسأل

هذهأوردقدكانولعله،الآتية()كنسخةناسخهوهذابردسوابن

إلينا.يصللمالذيالثالثالسِّفرآخرفيالأبيات
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فيالنسخسائرعنتنفردأنهاإلا،السقطوقليلةالخطواضحةوالنسخة

وزياداتٍ،والكلماتالسياقفيوفروق،وتصحيفات،بقراءاتمواضع

كانإذاإلاتفرُّداتهاجميعإلىنشرولم.المؤلفمصادرمنأُضيفتلعلَّها

أصحكانأو،الحديثمصادربعضلفظهوفيهامايكونكأن،فائدةثمة

.الأصولسائرفيمما

)ك(الكتانيةالمكتبةنسخة7(

خيرهديفيالمعادزادمن"الثالث:النسخهَهذهمنالعنوانصفحةفي

الكتاني.الحيعبدلمالكهاالكتانيةالمكتبةوختم،8913ورقمهاالعباد("،

قولمنالأولالجزءعلىإلاتشتمللاأيدينابينالتيالورقيةصورتهاولكن

قولة:إلى7(/1)"أجمعينالخلائقوحجة"للمتقين:مقدمتهفيالمؤلف

مضطربةكلهاوالنسخة(.15)3/("احَمُهدك!بموأجاد،الحديثيسرد"ولم

التيالصفحةوجدنارتبناهالماأنناعجائبهاومنشديدًا،اضطرابًاالأوراق

لمامنهاالأولىالورقةأنوتبين،الكتابمنالاولالجزءبداية943رقمها

شملوتفرق،الكتابوبدايةالعنوانصفحةعلىمشتملةوكانت،فقدت

الجزءمنالعنوانصفحةوجعلت،وجدتكماالأوراقرقمت،النسخة

النسخة.أولفيالثالث

بردسبننصربنبَردِسبنمحمدبنإسماعيلبنمحمدهووناسخها

سنةولد،مشهورةحنبليةأسرةمنمحدِّثعالم،الحنبليالبعليرسلانبن

وقد.وغيره(241)7/"اللامع"الضوءفيترجمةله0.83سنةوتوفي574

فيرقمهكما2*،سنةصفرشهرمنالثامنالسبتيومنسخهامنانتهى

.الأولالجزءخاتمة
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نسخيبخطوهيسطرًا.25صفحةكلوفي،ورقة422فيالنسخة

أصلها.علىقوبلتوقد.الإهمالوعلاماتبالضبطالناسخوعني،واضح

)ع(بغدادأوقافونسخةهيأنهاوالظاهر،الجملةفيجيدةنسخةوهي

واحد.أصلإلىترجعان

)س(]9127مانيسانسحة8(

الهديكتابمنالثانيالجزءمن"]الأ(ولعنوانها:صفحةعلىكتب

اسمتحتالقراءأحدوكتب".تعالىادلّهرحمهالجوزيةقيملابنالنبوي

لمحدثهوبل.الجوزيابنعنالكتابفيينقللأنهغلط،"هذا:المؤلف

"ابنهو"الجوزيةقيم"ابنأنتوهَّمولعله".اسمهأدريلاالمذهبحنبلي

عنه!الكتابفنفى"،الجوزي

أجزاء،ثلاثةأصلمنالكتابمنالثانيالجزءعلىالنسخةهذهتحتوي

نكاحفيفصلبنهايةوتنتهي338(،)3/("الحديبيةقصةفيب"فصلتبدأ

"آخرآخرها:فيالناسخكتبكما772سنةكتبتوقد(.611)5/الزانية

سنةصفرشهرعشريسابعفيمنهالفراغوكان،الهديمنالثانيالمجلد

ومغفرته،عفوهإلىوأحوجهمادلّّهعبادِأفقرِيدعلىوسبعمئةوسبعيناثنتين

بنمحمد:حالكلوفيالماَلفيالعاقبةحسنادلّهمنالراجي

بمنّهعنهمادلّّهعفا،هلالبنالحميدعبدبنالواحدعبدبنالوهابعبد

."وكرمة

كتبكما،الأصلعلىمقابلةوهي،جميلبخطورقة952فيوالنسخة

الهوامش.علىوالاستدراكاتالتصحيحاتعليهتدلُّوكما،مواضعفي

الناسخبخطالنسخةوتبدأ،الناسخخطبغيرصفحاتثلاثفيوكتبت
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تأليفالنبويالهديمنالثاني"الجزءفيها:كتبجديدةعنوانبصفحة

"وقفآخر:بخطوتحته.طمسوبعدها."..العاملالعالمالإمامالشيخ

".أفنديعليعلميمرحوم

مواضع،في"بلغ":الهامشفييردفانه،أخرىنسخةعلىمقابلةوهي

(""خوعليهالفرقيذكرمواضعوفي،السقطلاستدراكلحقفيهيردكما

مقابلة"بلغأنهب/151حاشيةفيذكروقد.الأخرىالنسخةإلىإشارة

."امَحُهدنَدبمالمؤلفعلىقرئتنسخةعلىوتصحيحا

بقراءاتكثيرةأحايينفيتتفرّدلكنها،الجملةفيجيّدةوالنسخة

أضيفتالزياداتهذهبعضرتكونوقدغيرها،فيتوجدلاوزيادات

معتتوافقماكثيرًاوهي،المؤلفمنةينقلالذيالمصدرعلىبالمقابلة

مغاير.بخط)ز(هامشفيالتيالزياداتأو()ننسخةفيالتيالزيادات

)ث(الثالثأحمدنسخة9(

فقط،الثانيالمجلدمنهالناتوفَّروالذي،مجلداتثلاثةفيالنسخةهذه

رسولعليه"فقرأ:قولهإلى52()3/"الهجرةمبدأفي"فصلأولمنوهو

.(161)5/تنكحها"لا:وقالالنورآية!ي!ادلّّه

ذلكقبلوكانت،444برقمبتركياالثالثأحمدبمكتبةمحفوظةوهي

عليهيدلكما،المنورةبالمدينةالمحموديةالمدرسةكتبخانةعلىوقفًا

الثانية.الصفحةفيالختم

صفحةوعلىسطرًا.25صفحةكلوفي،ورقة926فيالمجلدهذا

عليها.شطبقدوبعضهاتملُّكاتعدَّةالغلاف
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ثانيالخميسيومنسخهمنفرغبأنهالناسخصرّحالمجلّداَخروفي

776.سنةمنالأولىجمادىعشر

تنفردمواضعوفي.والسقطوالتحريفالتصحيفكثيرةوالنسخة

لمابعضهافيموافقةهىِكانتوإن،المعتمدةالنسخلسائرمخالفةبقراءات

التيالمتأخرةالنسخبعضفلعل،الطبعاتمنبعدهاوماالهنديةالطبعةفي

أصلمنتنحدرانأنهماأوالنسخةهذهإلىترجعالهنديةالطبعةفياعتُمدت

واحد.

)حط(("النبوبد"الطبمنالمكيالحرمنسنة(01

المولويالعاليالكريمالمقامخزانة"برسمكتبتخزائنيةنسخةهذه

الناسخصرّحوقد(".كاملالحاجبنيوسفالجماليالمخدوميالمالكي

النصففيوتصحيحًاكتابةمنهافرغبأنهالنسخةآخرفياسمهيذكرلمالذي

788.سنةرجبشهرمن

:بعدهوجاء".النبويالطب"كتاب:العنوانصفحةفيالكتابوسمي

هديهفينافعة)كذا(أصولفهذهبعد،"أما:وأوله."...الإمامالشيخ"تأليف

الحكمةمنفيهما)كذا(يبيِّنلغيرهووصفهبهتطببالذي)كذا(طبفيلمجي!

("....إليهاالوصولعنالأطباءعقولأكثرتعجزالتي

الطبعلىيشتملكاننسختهمنهنسخالذيأصلهأنالناسخيذكرلم

القسم.هذامنهاستلَّالذيوهوالكتابمنكاملةنسخةكانأوفقط،النبوي

قديمًا،أفردقدالكتابمنالطبقسمأنعلىتدلالنسخةهذهولكن

بخطالنبويالطبمننسخةشستربيتيمكتبةوفي(".النبوي"الطبوسمي

601



2923،برقممجموعضمن835(،)تالكامليالطبرانيبكرأبيبنأحمد

ناقصةوهي("،الجوزيةقيملابنالهديمنالطبكتاب"آخراَخرها:وفي

بدايتها.كانتكيفيعلمفلا،الأول

)ع(بغدادأوقافنسحة(11

الأولمخرومةولكنهايظهر،فيماالتاسعالقرنمنأيضًاالنسخةهذه

وَمَنِأدلَّهُحَتمبُكَألنَّبىُّ")يائهُا:مقدمتهفيالمؤلفقولمنبدايتهالاَخر.وا

أنهاعلىيدلوهذا8(،/1)"كافيكوحدهاللّّهأي!أتمُؤض!ينَمِنَالتعَكَ

فقولهنهايتهاأمامنها.الأولىالورقةضاعتقد،السابقةالكتانيةالنسخةمثل

مُّزشِدًا!لَهُووَيَّىَتَجِدَفَلَنيُضلِلوَمَن!قتدفَهُوَأأدلَّهُ!دِمَن):لىتعا

.(ص!357/)

بخطمكتوبةوهيسطرًا.52صفحةكلوفي،ورقة612:أوراقهاعدد

علىبعضهمقابلهاثمأصلها،علىالنسخةقوبلت097.سنةجميلنسخي

أ6/قحاشيةفيذلكعلىونص)خ(.بحرفإليهاأشارأخرىنسخة

.ب28/قفيونحوه(".معتمدةنسخةعلىوتصحيحامقابلة"بلغ:بقوله

بعضهمفاستدركهاالنسخةمنسقطتقد92-38()قكاملةكراسةولعل

.متأخرةنسخةمنبعدفيما

والظاهر.98917برقمببغدادالعامةالأوقافمكتبةفيمحفوظةوهي

سبق.كماواحد،أصلإلىترجعان()كالكتانيةوالنسخةالنسخةهذهأن

)ج(زادهعمجهمكتبةنسحة(12

المكتبةفيورقمها،والثانيالأولالجزآنالنسخةهذهمنإليناوصل

701



)زادهعمجهمكتبةمنأصلاوالنسخة.281و028:باستانبولالسليمانية

أخيآغاحسنبنباشاحسينالوزيروهو(،زادهعموجه:أيضاويقال

الوقفية.ختمفيوردكمابكوبريليالمعروفباشامحمدالوزير

العنوانصفحةفيتملكقيدذلكعلىيدلأجزاء.ستةفيالنسخةكانت

"ملكه:ونصُّه84(،1)753-العجميابنسبطبخطالأولالجزءفي

العجميابنسبطخليلبنمحمدبنإبراهيمبعدهالأجزاءوالخمسة

علىأيضاالثانيالجزءأولفيونصَّ(".آمينولوالديه)كذا(لهادلّّهعفاالحلبي

".بعدهوالأربعةقبلهوالأول"ملكهأنه

ورقة،652علىالثانيوالجزء،ورقة234علىيشتملالأولالجزء

لمالناسخولكنواضحنسخيخطهاسطرا.18أو17صفحةكلوفي

لاخرادخرهماولعله،الجزأينهذينآخرفيالنسختاريخولااسمهيكتب

البلاغاتذلكعلىيدلأصلها،علىالنسخةقوبلت.السادسالجزء

قليلة.وهيحواشيهاعلىوالتصحيحات

الصدر.شرحأسبابفيالمؤلفكلامبنهايةوينتهيكاملالأولالجزء

المؤلفبقولوينتهي،الصيامفيع!يوّالنبيهديأولمنالثانيالجزءوبداية

الأرضأهلمعسيرته"فهذه:وحزبهأوليائهفي!ي!النبيسيرةفصلآخرفي

هذهبعدالناسخكتب(.918)3/("وكافرهممؤمنهم،وجنهمإنسهم

وصلىالعالمينربدلّّهوالحمد...الثانيالجزءآخر.أعلم"وادلّه:الجملة

وهوالنقاطموضعبعضهموحكَّ(".وسلموصحبهوآلهمحمدعلىادلّه

علىالكلاممنالثالثالجزءفييتلوهمافيهالناسخذكر،ونصفسطران

جزئين.فيتمتقدالنسخةأنالمشتريليفهمحكّه.والبعوثالمغازي
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فيقإحداهما.العجميابنسبطبخطحاشيتانالأولالمجلدفي

حديث"وأما:المؤلفقولفعلىالأولىأما.ب58/فيوالأخرى،ب1/5

إلاالخاتملبوسعنونهىمنها:وذكرأشياء،عننهى!ي!النبيأنداودأبي

إشارةالمحشِّيوضع(".وجههولاالحديثحالماأدريفلا؛سلطانلذي

فيقالأخرىوالحاشية.طويلةحاشيةوكتب،الأخيرةالحديثكلمةعلى

فيالنبوةقبلنفسهاَجرأنهعنهيحفظ"وإنما:المؤلفقولعلىب1/5

(".نظر...فيه"هذا:""حاشيةلفظتحتالمحشيفكتب(".الغنمرعيه

أحدبخطالعجميابنسبطتملكبعدآخرتملكالأولالجزءوفي

سبطخليلبنمحمدبنإبراهيمبنذرأبيبنبكرأبيبن"أحمد:أسباطه

الملابنلإبراهيمتملكقيدالثانيالجزءوفيعنه"(.الدّهعفاالعجميابن

قيدوتحته.الأثريالحلبيالعباسيالملابابنالشهيرمحمدالملابنأحمد

فيالجزآنوكان.2601سنةمنالحجةذيعشرفينفسهالملالابنمطالعة

صفحةأعلىفيذكركماأيضا(1351)تالشروانيرستمبنبكرأبيخزانة

الجزئين.منالعنوان

ال(الحبالابننسخة(13

أوله.منناقصوهوفقط،الثالثالجزءالنسخةهذهمنإليناوصل

!وادلّّهرسوللةقالوماحديثه"مسعود:المؤلفقولمنالموجودفبداية

فيالناسخوذكر672(.)3/نظر"القصةهذهوفي:قلت.تبوكإلىم!سيرهفي

27(.0)5/الخلعفيء!يروّادلّّهرسولحكمالرابعالجزءفييتلوهأنهآخره

علىقوبلتوقدسطرا.23أو12صفحةكلوفيورقة023فيالنشخة

وقد،اسمهنعرفلمأحدهما.لناسخينجميلنسخيبخطوهيأصلها.
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بنمحمدبنمحمدبخطفهوالنسخةسائرأما6210.2-الأوراقنسخ

.الشامبطرابلس084سنةشوال92فينسخهمنوفرغ،الحبالبنموسى

بخطالكتابآخرإلىهنا"من:ب/176حاشيةفيبعضهمكتبوقد

البشتكيبالبدرالشهيرمحمدبنإبراهيمبنمحمد:البشتكي(".البشتكي

فان،النسخةهذهمنهنقلالذيالأصليقصدالمحشيولعل083(،)748-

يتغير.لمواحدبخط102قإلىأولهامنهذه

بنالعزيزعبدالشيخبخطتملكقيدأعلاهافيالنسخةأولفي

("الشرعي)[بالابتياعملكهاوقدتقريبا(1264)تالوهابعبدبنسليمان

ختمحاشيتهافيالصفحةوسطوفي.النصبدايةمنورقتينقبلذكركما

بنالعزيز"عبدختمأ2/قوفي.المنورةبالمدينةالمحموديةالمدرسةمكتبة

إستانبولفيسرايقابيطوبمتحففيالاَنمحفوظةوالنسخةسعود".

.454مبرقم

)ص(تركخاصابنخرانةنسخة(41

العمريةالمدرسةعلىموقوفةأجزاءأربعةفيكانتخزائنيةنسخةهذه

الرابعالجزءإلادمشقفيالآنيبقولمسبأ،أيديبهاتفرقتثم،دمشقفي

فقدوالثانيالأولأما(.48/)9918الظاهريةالمكتبةفيورقمهالأخير،

("،مدرسة"مصلىمجموعةفيالسليمانيةالمكتبةفيالمطافبهمااستقر

باشاراغبمكتبةختمالنسختينعلىالموجودالختمولكنلنا،قيلهكذا

والجزء.(214//1و)389(1/1/04)389:هناكورقمها،باستانبول

مفقودًا.يزاللاالثالث

فيذكرهماولعله،الجزأينآخرفيالنسختاريخولااسمهالناسخيذكرلم
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معرفتهما،إلىسبيلفلاضاعتقدمنهالأخيرةالورقةولكن،الرابعالجزءآخر

سنةكتبتالتيالاتيةالظاهريةنسخةقبلكتبتأنهاالظنعلىيغلبأنهغير

عنها.منسوخةالظاهريةنسخةأنبالمقابلةلناظهرلأنهوذلك853،

العالميةالمخدوميةالمولويةالعاليةالخزانة"برسمكتبتقدوالنسخة

بماءمكتوبةالعبارةهذه(".ببقائهعمرهاتركخاصابنالصلاحيةالعاملية

وإطارهالكتابعنوانومثلها،الثلاثةالأجزاءمنالعنوانصفحةفيالذهب

كانتركخاصبنالدينصلاح.والأميرالمؤلفاسمفيهالذيوالإطار

البدايةفيكثيرابنذكرهوقد،الطبلخاناهأمراءجملةمنوكان،حمصنائب

0.76وسنة975سنةأحداثفي(582،795-158/)18والنهاية

كاملا"طالعه:نصهمطالعةقيدالاولالمجلدمنالعنوانصفحةفي

".بلطفهاللّهعاملهمكةنزيلالسنةخادمالفتحيحسينلمؤلفهمترحما

وآخر.("،..للمتقينوالعاقبةالعالمينربله"الحمد:النسخةبداية

بحجةالمتعلقةالأوهامفصلآخرفيالمؤلفقولمنهاالاولالجزء

تعالىوباللّّهومجملا،مفصلاعليهانبهناالأوهاممنكلها))فهذهالنبي!ر:

."التوفيق

والعقيقة"والضحاياالهدايافيع!ي!هديةفي"فصلمنيبدأالثانيوالجزء

والحكم:الفوائدمنخُلِّفواالذينالثلاثةقصةفيماآخرفيبقولهوينتهي

(".أعلمواللّّهبأنفسهمفيهيتخلفواولمعنهمخلفهمالذيهوسبحانهالدّه"فان

حجةبفصليبدأالثالثوهوالتاليالجزءأنخاتمتهفيالناسخوذكر

إلىأولهمنالكتابمتنعلىيحتويانفالجزاَن.تسعسنةالصديقبكرأبي

.285/6528-5/علىالرابعوالجزءطبعتنا،من3574/
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بخطمكتوبةالنسخة

أإا472الثانيوالجزء،ورقة

سطرا.12

11فيالناسخصرحوقد

مصنفهإاعلىمقروءأصل

المبم!فيومثله.الثانيالجزء

أَوالدوأالبلاغاتبالمقابلة

كالد!بالسوادوكلها.النسخة

كعنا!ابالحمرةالناسخ

!طوثلاثأ،/24،ب37/

الاستال!اقتضى.وقدجوانب

ألحقهاازياداتالحقيقةفي

اأ،عك،)جمثلأخرىنسخ

ا!المصنفزياداتمنأيضا

النس!أصلأكانندريولا

الم!كتابتهاعندمنالفراغ

الأ!هذامنالنسخةنسخت

فأحواشيها،فيواردةكانت

)ق!فيالواقعوالنص

الن!وقبل(،11-9015)ق

النقلفيبل،فروقالنقلين

المقابل!اَثارأنالغريبومن

263الأولالجزءأوراقوعدد،واضحنسخي

صفحةكلوفي.ورقة962الرابعوالجزء،رقة

علىمقابلة"بلغبانهبالحمرةالأولالمجلدخر

آخرفيونحوه.("ضريحهونورروحهادلّّهفدس

ويشهد.ب925/ب،94/2أ،92/قالرابعلد

صفحاتفيالواردةوالاستدراكاتالمنقوطةر

كتبهاالأولالجزءفياستدراكاتخمسإلاضن

،ب32/،ب23/،ب9/الأوراقفيالفصول،

ثلاثةمنبالصفحةأحاطتجدًّاطويلةها

وهي.المتنمنجزءعلىالضربب9/فيهـاك

منهاخلتهناومن،كتابهمنبنسخةلمؤلف

أنهايظهرإلحاقاتثلاثةأ/18وب/61قوفي.

بالسواد.كتبهاالناسخولكنمنها،نسخعدةخلو

بعدالناسخوأضافها،الزياداتهذهمنخِلوًا4

مأ،"المصنفعلىالمقروء"الأصلعلىابلة

المذكورةوالزيادات،المصنفعلىالمقروءكمل

بالقذة؟القذةحذوأصلهالناسخ!بع

فيأخرىمرةالكاتبنسخه(1ب-001/80

وبين.ب/801وهيبيضاءصفحةالمكرر!

.الأولالنقلفييوجدلاموضعفيبياضلثاني

النقلين!حواشيفيتوجد،
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)د(الظاهريهنسخة(51

الوطنيةبالمكتبة(8918،)7918برقممحفوظانمجلدانمنهاوجد

ثلاثةأصلمنوالثالثالثانيالمجلديمثلانوهما.بدمشقالمركزية

.مجلدات

إلىالاختصار"وجهعلىوبعوثةمغازيهسياقفي"فصلمنالثانييبدأ

الطب،كتابأثناءفيجدًّا("مضرةفانهاعقبَهوالرياضةَ"وليحذرالحركةَ:قوله

العبادخيرهديفيالمعادزادمن"الثاني:العنوانصفحةوفي.ورقة802في

ناصر،الأنامقدوةالإسلامشيخالحافظالعلامةالعالمالإمامالشيختصنيف

القيمبنمحمداددّهعبدأبيالدينشمس:الفرقمفتي،البدعةقاهرالسنة

عدةقبلهاالصفحةوفي(".المسلمينولجميعولهلناوغفرعنهتعالىادلّهعفا

للتملك.قيود

هديفيالمعادزادكتابمنالثانيالجزء"نجز:آخرهفيالناسخوكتب

إلىكثيراتسليمًاوسلَّمالطاهرينالطيبينآلهوعلىعليهادلّّهصلىالعبادخير

ورضي.العشقعلاجفي!لَخ!هديهفيفصلالثالثالجزءفييتلوه.الدينيوم

بمنِّهكرامتهدارفيوبينهبينناوجمعفيه،ونظرقرأهوعمنمصنفهعناللّه

ثلاثعامَقدرُهالمعظَّمرمضانشهرسلخفيمنهالفرااغوكان.وكرمه

وفضله:رحمتهإلىوأحوجهمعفوهفقيريدعلىوثمانمائةوخمسين

ولجميعلهدعاولمنلهغُفرالحنبليشامةأبيبنمحمدبنمحمد

(".آمينالمسلمين

بحسبمنهاالمنقولالنسخةعلىمقابلةً"بلغ:الناسخكتبالطرفوفي

".وثمانمائةوخمسينثلاثسنةالحجَّةرابعفيالطاقة
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به:معنونًاقولهمنمنهالموجودويبدأ،الاولناقصالثالثوالمجلد

فيالناسخوكتب.ورقة442فيوذلك،الكتابآخرإلىالقديد(""لحم

العبادخيرهديفيالمعادزادمنقبلهوماالثالثالجزءنسخمن"فرغ:آخره

ادلّّه-عاملهالحنبليشامةأبيبنمحمدبنمحمدربهعفوفقيريدعلى

وخمسينأربععامَالمباركشوالشهرِرابعَالثلاثاءنهار-الخفيبلطفه

ضريحهونوَّرروحهادلّهقدسعمرأبيالإسلامشيخبمدرسةوثمانمائة

(".المسلمينولجميعولكاتبهلمالكهودعافيهطالعلمنوغفر

المصلىنسخةمنمنقولة-أعلموادلّّه-النسخةهذهأنبالمقارنةويظهر

تكونكأنالقرائنمنذلكولغير،والتصحيفالسقطفيتتابعهافهي)ص(،

فيثبتها.للضرب)د(ناسخينتبهفلا)ص(فيعليهامضروبًاكلمة

غيروتصحيفسقطفيهاوقعقدفانه)ص(منمنسوخةكونهاومع

.الأسبابمنذلكوغيرالنظروانتقالالقراءةلسوءقليل

)ب(الرباطنسخة(61

أولمنيبدأالأولالمجلد،الكتابكامليمثلانمجلدينمنتتكون

أولمنيبدأوالثاني2(،)27أوراقهوعددوالسيرالمغازيآخرإلىالكتاب

272(.)أوراقهوعدد،الكتاباَخرإلىالطب

توفي،الهنديمحمدبنالعزيزعبدبنعليبنمحمودهووناسخها

فأدركهبها،ليجاوروبقيفحج،الركبمعوصلهاقدوكان،بمكة865سنة

.(01/041)("اللامع"الضوءفيالسخاويلهترجم،بالمَعلاةودفنأجله

الناصريةالخانقاهفيلنفسهكتبهأنهالناسخذكرالأولالمجلدآخروفي
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المشيخة،نيابةبهاوليثم،الخانقاهبهذهودراستهمولدهوكانبسَرْياقُوس،

موضعفيشماليُّالقاهرةتقعالخانقاهوهذه،ترجمتهفيالسخاويذكركما

فنسبت،قلاوونبنمحمدالناصرالملكأنشأهاوكانسرياقوس،لهيقال

إليه.

كانأنهذكرالسخاويأنوذلك،حياتهآخرفيفلعلهنسخهزمنوأما

تلك.خلوتهفيكتبهافلعله،والمطالعةوالكتابةللقراءةخلوتهيلازمبأخرة

بخطورقة2()4الأولالمجلدبدايةفيبل،بخطهكلُّهاليستأنهاعلى

مغاير.آخربخطورقة)37(الثانيالمجلدآخرفيكمامغاير،

أنهإلاعنها،نسختولعلهاجدًّاكبيرحدإلى)م(نسخةتطابقوهي

كبيرسقطوقعموضعوفي.والتحريفوالتصحيفالسقطمنشيءيعتريها

انتسخالتيالنسخةمنورقةسقطتفلعلهطبعتنا(،من262-267)3/

عنها.

ذكردونالكتابمدحفيأبياتخمسةمنهالأخيرالصفحةفيوجاءت

فيذكرهاسبقوقد،الحنبليبَردِسبنإسماعيلبنلمحمدوهيقائلها،

)ز(.بايزيدنسخةوصف

)مب(المصريةالكتبدارنسحة(17

علىتحتوي(حديث)234برقمالكتبدارفيالمحفوظةالنسخةهذه

بقوله:تنتهي،نقصآخرهاوفي،بدايتهمنتبدأ،الكتابمنالأولالجزء

نعرففلم334(،)3/"أجيرهمأنسألتني!يروّادلّهرسولبنتزينب"وأن

التاسع.القرنفيكتبتأنهاتقديرناوفي،الناسخواسمنسخهاتاريخ
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صفحةفيوردفقد،الأشرفيةالمدرسةعلىموقوفةالنسخةوكانت

التيبمدرستهبرسبايالنصرأبيالأشرفالملكالسلطان"وقف:العنوان

إنشاءفي84(1)تالسلطانبدأوقد."تعالىاللّّهأثابهالحريريينبخطأنشأها

جمادى7فيفيهالجمعةوأقيمت826،سنةالمدرسةهذهومعهالمسجد

9.82سنةبناوهوتم827،سنةالآخرة

خيرهديمنبلغنافيماالمعاد"زادالنسخةهذهأولفيالكتابسمي

كلوفي،ورقة992الراهنوضعهافيوهي.الأخرىللنسخخلافاالعباد("

ورقة.11بقدر94اللوحةبعدخرمفيهاوقعولكنسطرا.25صفحة

واضح.نسخبخطمكتوبةوهيالتصوير.في07الورقةوتكررت

ببعضانفرادهاوهي،أخرىميزةأخطائهاوقلةقدمهامعالنسخةلهذه

إلاالقديمةالنسخفيتردلمالمؤلفمقدمةمنفقرةأنذلكومن.الفقرات

المتأخرةالنسخمنوغيرهااليمنيةالنسخةفيوردتوقد.النسخةهذهفي

الختانفصلفيالميمونيروايةذلكومنبعدها.وماالهنديةالطبعةفيومنها

،صحاشيةفيوردتقدنعم،.واليمنيةهذهمتنفيإلاتردلمالتي66(/1)

والنسخةهذهبهاانفردت89(/1)سلمةأمزواجفيأخرىعبارةوكذا.ع

النسخ:فيهكذاوردالفصولأحدفيالكلامسياقأنأيضًاذلك.ومناليمنية

."...شاةمائةلهوكانوالعبيد.الإماءمنوالرقيقالغنمع!ي!النبي"واتخذ

النسخةفيوكذا،والعبيد"الإماءمن"والرقيقبحذفالنسخةهذهوانفردت

اليمنية.

"غنجار("أنطريفهاومن،وتحريفاتأخطاءمنالنسخةتخلوولا

هذهإلىالميمنيةالطبعةرجعتوقد،"جابر"إلىأ()65/فيهاتحرف
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صوابهامنكثيرةأشياءفيفقلدتهاأولها،فيبذلكصرحتكما،النسخة

التحريف.هذاجميعًافيهافوقحالخالفة،الطبعاتعليهاواعتمدتوخطئها،

العرني"("الحكمفضبط،المواضعبعضفيبالصوابأيضاانفردتقدولكن

بالدال(""العدنيجميعا:غيرهاوفيالراء،وفتحالعينبضمأ()66/فيها

محرَّفًا.

)ي(4014]هبينىتشسترنسخة18(

وتبدأ،ورقة481فيالكتابمنالثانيالجزءعلىالنسخةهذهتحتوي

وتنتهي87(،1)3/("وغيرهمالملوكإلىمكاتباتهفي!ي!هديه"ذكرمن

تعالىادلّّهبعونالكتاب"تماَخرها:وفي(.521)5/الزانيةنكاحبمبحث

وسلم،وصحبهوآلهمحمدومولاناسيدناعلىادلّهوصلى،توفيقهوحسن

"بلغ:الخاتمةفيهامشهاوفي.الناسخاسميُذكرولم49".9)كذا(سنةبعام

."المستعانوادلّّه،الطاقةحسبفصحَّمنهالمنقولأصلهعلىوضبطًامقابلةً

النسخة.هوامشعلىوالتصحيحاتالاستدراكاتذلكويؤيد

بخطالجزءهذافيالموجودةوالأبوابالفصولفهرسأولهاوفي

والمسائل.الفتاوىبعضفيهاأوراقثلاثوقبلها،مختلف

منوغيرها)م(نسخةوتوافق،الجملةفيصحيحةالنسخةوهذه

المهمة.فروقهاإلىوأشرنا،الخامسالجزءفيراجعناهاوقد.النسخ

()ناليمنيةالنسخة(91

النسخة-خاتمةفيجاء-كماكتبت.وقدالكتابمنكاملةنسخةهذه

علىالمتوكلالمؤمنينأميربنالحسينباللّّهالمنصورالمؤمنين"أميرلخزانة
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بادلّّهالمنصوربنالحسنبنأحمدالمهديبنالحسينبنالقاسمادلّّه

بنمحمدبنزيدبن"الحسينلهكتبهاوقدعلي(".بنمحمدبنالقاسم

بقصر1531سنةعلي("بنمحمدبنالقاسمالمؤمنينأميربنالحسن

صنعاء.

أنهالناسخوذكر،الكتابمنالثالثالجزءتمب18/2قفيقبلومن

!يرِوّهديهمنجملعلىأتيناوقد:"فصل:المؤلفبقولالرابعالجزءيتلوه

هذهفيالرابعالجزءأنيعنيوهذا.والسرايا("والبعوثوالسيرالمغازيفي

علىتنبيهاالنسخةفينجدلمأنناوالغريب.النبويبالطبمختصالنسخة

"انتهىقائلا:النسختاريخالناسخوذكر.الثانيالجزءأوالأولالجزءنهاية

5211سنةالاَخرةجمادى17في"المباركالهديمنحصلقدمانسخ

وذكر("....المؤمنينأميرالحليمالكريمالعظيمالمولى"بعنايةصنعاءبقصر

ادلَّّه!كلَئهُ.رَطالبأبيبنعليإلىالكاملونسبهبألقابهبادلّّهالمنصور

:يقولأنطالبأبيبنعليِّذكرعندالتزمالناسخأنطرائفهاومن

".الجنةفيوجههاددّه"كرّم

علىمقابلة"بلغ:قاطنمحمدبنأحمدبخطالصفحةهذهحاشيةوفي

بتاريخ،أكثرهعلىنبهتيسيرغلطوفيهاصحتها،وصحَّمنهاالمنقولالأم

وصفأحمدالشيخوليت".5711سنةرمضانشهرعشرثانيالاثنينليلهَ

نفيسة.نسخةكانتأنهافالظاهرمنها،المنقولالأم

وذكر،الحسينبنالعباسالمهديابنهإلىالمنصوربعدالنسخةآلت

الآخرونالمالكونذكرثم.6611سنةخزانتهمنأنهاالنسخةأولفي

حواشيها.فيمبثوثةوآثارها،للكتابومطالعتهممذاكرتهموتاريخللنسخة
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مَنبعضُقابلهاالنسخةأنبالذكروالجدير.مستقلةبدراسةجديرةوالنسخة

فيالمعتمدةالنسخةأخطائهافيتشبهمتأخرةنسخةعلىبعدفيماملكها

الهندية.الطبعة

الصفحاتبعضوفيسطرا،31صفحةكلوفي،ورقة337فيالنسخة

قابيطوبمتحففيالاَنومستقرها.واضحفارسيوخطها.سطرا37

.464مبرقمسراي
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التحقيقمنهج

مرارًاأوضحناهماهوالكتابهذاتحقيقفيسلكناهالذيالعامالمنهج

منشوراتمنكتيبًاطبعناوقدسابقًا،نشرناهاالتيالكتبمقدماتفي

نأأحبَّلمنالمنهجهذاتفاصيلفيهالخيريةالراجحيسليمانمؤسسة

عليه.يطلع

النسخعلىنصّهتحريرفيالعمدةكانتفقد،الكتابهذابخصوصأما

بأيدينايكنلمأنهالوصفمنتبينوقدآنفًا،وصفهامرّالتيعشرةالتسع

جزءكلفيفاعتمدنا)ن(،اليمنيةوالنسخة)ب(الرباطنسخةإلاتامةنسخة

نسخثمانعلىنعتمدالأجزاءغالبفيوكنا،خطيّةنسخمنلناتوفّرماعلى

تحريرفياعتمدناهاالتيالنسخرموزمجلدكلصدرفيوضعناوقدفأكثر،

نصّه.

فكانوالصحةالجودةفيتتفاوتالنسخهذهأنالإعادةعنوغنيّ

بهاتنفردالتيالقراءاتدونالعددلاجتماعأومنهاللأصحّالقراءةفيالتقديم

بيانمع،أخرىبقرائنالصوابأنهاتضحإنإلانسختانأوواحدةنسخة

الحواشي.فيذلك

منلنماذجأوفائدةلهكانماإلاالنسخفروقجميعإلىنشرلم

)الهنديةالسابقةالطبعاتوكذلك،النسخفيالواقعالتحريفأوالتصحيف

وأسقطأوأخطاءمنفيهاوقعماإلىأشرنا(والرسالةوالفقيوالميمنية

إلىأشرنابلذكرها،نستوعبولم،الخطيةالنسخفيليستمقحمةزيادات

اعتمدتأنهاالرسالةطبعةفيهزعمتالذيالقسمفيولاسيمامنها،المهم
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إلىينصرففانهمعرَّفًا""المطبوعأُطلقوحيثما.نفيسةخطيةنسخةعلى

فينصرّحوقد،السابقةالطبعاتذلكفيمعهايدخلوقد،الرسالةطبعة

:نقولكأن،مواضعفيمجموعةًأومفردةًغيرهاأوهيبذكرهاالحواشي

ذلك.ونحو("،المطبوعة"النسخأو("القديمة"الطبعات

تابعتقدأنهاونرجح،اللطيفعبدطبعةعلىأحلناالرابعالمجلدفي

بينيكنلمولكن،الأولالمجلدفيفعلتكماالميمنيةالطبعةأيضافيه

بذلك.الجزميمكنفلمالميمنية،الطبعةمنالثانيالمجلدأيدينا

نغيّرولم،الأحيانغالبفيوالتوسطالإيجازعلىفجريناالتخريجأما

لسقطضيّقةحدودفيإلاالمصادرفيعمااختلفتوإنالمؤلفألفاظفي

ذلك.إلىالإشارةمعالنساخمنتصحيفأوواضح

ظاهرخطأعلى-مختلفةأصولإلىراجعةوهي-النسخاتفقتإذا

ونشير،المتنفيفنصححه،التصحيفرسمهيحتملأنإلا،المتنفيأثبتناه

الحاشية.فيالنسخفيماإلى

ماوغالبًاا]معكوفينبينوضعناهاالخطيةالنسخعلىالزيادات

بيانمعالنساخمنسهوأوالسياقفيلخللأوالمؤلفمصادرمنتكون

الحواشي.فيذلك

ينص،لمأوعليهانصّالتيسواءالمختلفةالمؤلفمصادرتتبعنا

فيماالصوابوجهومعرفةالنصتصحيحفيومقابلتهابمعرفتهاوانتفعنا

لأن؛المؤلفمواردفيشرحناهكما،إثباتهفيالمصادراختلفتفيماأواشتبه

آخركتابالنقلفيومصدرهمثلًا("مسلم"صحيحمننصًّاينقلقدالمؤلف

اللفظيقدمفحينئذ،الطبفيالحمويكتابأوللبيهقي("النبوة!"دلائل
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دقيقموضعوهذا..الاختلافعندالصحيحفيماعلىالكتبهذهفيالوارد

علىالكلامعندشرحناهكماالكتابمحققيمنسبقمَنبسببهزلّ

.الطبعات

المقصورةالألفأنوهو،الألفاظبضبطيتعلقأمرإلىهناونشير

عليها-لمطبوعاتنااختيرالذيالخطنظامفي-الياءصورةعلىالمكتوبة

القارئفلعللها،السابقالحرفعلىالتنوينوضعناوقد،صغيرةألف

التاءعلىالتنوينبينالجمعفيلاحظ"فتًى("،كلمةضبطمثلًايستغرب

"عصًا"كلمةمثلُفانهذلك،فيغرابةلاولكنالياء.فوقالصغيرةوالألف

ألف.وبعدهاالصادفيهانوِّنتَاالتي

بالتعريفيتعلقماكلفيهاشرحناالطولمتوسطةبمقدمةللكتابقدمنا

علومهعنتكشفوعلميةلفظية،مفصلةبفهارسوختمناه،بالكتاب

.ئرهوذخا

العمرانعليتحقيقهفياشتركقدالخامسالمجلدأنبالذكروجدير

اَخره.إلى353()صمنشمسوعزير352()صإلىأولهمن

ومعظمها،الكتابحجميزدادكيلاوالمراجعالمصادرفهرسنعدّلم

وأالقراء،بعضيعرفهلاقدكتابعلىالإحالةكانتفاذا.لقرائهمعروف

إليهارجعناالتىالخطيةالمصادرأمامكانها.فيإليهاأشرنا،منهخاصةطبعة

بأصولها.تحتفظالتيالمكتباتأسماءمعهافذكرنا

علىأعانمَنلكلّبالشكرنتقدمأنيفوتنالاالمقدمةهذهختاموفي

فيساعدمنونخص.العلميةالنشرةهذهإعدادفيوشاركنامهمتناإنجاز

ومسؤولللمخطوطاتأمجادكمركزالخطيةالنسخبعضعلىالحصول
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بدارالخبيرالأزهريصالحوالأستاذجبر،محمودالأستاذبهالمخطوطات

.الإماراتدولةمنالعوضيعادلالكريموالشيخ،المصريةالكتب

الجديعمحمدجديعالشيخزوَّدناوقدواحدًا،واحدًاالمحكَّمينوالمشايخ

الطبيالتراثمصادرمنوجملةالكتابمنالقديمةالطبعاتببعض

منيرسراجالباحثالأخ:المشروعفيالعاملينالإخوةونشكر.الإسلامي

بعضهـاعدادالبروفاتوتصحيحالخطيةالنسخبعضبمقابلةقامحيث

بصفَقامالذيادلّّهجابمحمدخالدالفاصروالأخ.اللفظيةالفهارس

إعدادفيمشاركتهمع،النهائيوإخراجهتجاربهوتصحيحوتنسيقهالكتاب

والأخالكَلاعيغالبادلّّهعبدالدكتوروكذلك.اللفظيةالفهارس

نأاللّّهنسأل،الخطيةالنسخبعضمقابلةفيشاركااللذينعبَّاسيالخالقعبد

الجوزيةقيمابنالإمامالكتابمؤلفيجزيوأنخيرًا،الجميعيجزي

محمدنبيناعلىوسلماللّّهوصلى.الربانيينالعلماءيجزيماخيرالدّهرحمه

أجمعين.وصحبهآلهوعلى
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ص-

الخطيةالنسخمقئهاذج

لم/

لأ،





0..لممائ!َ".آء!-ه،لأ 01ك!.!لم.ّ؟لرئرلرج!؟شِّ!ثث!أ-2!كهـ"ء.كلصءير*
لمر،-بك!يهييخميهـ5،كأ-

لأكلَنصئههسلإ؟!.لمكمور!ممو!نئر"ء!ى-ء"

صيير،لم01

*!سك!إِ!!ءولبنيههسكييه(لنهثبفئث!كنتيئ!ا!ص-زكتمانابر.اصاز

ر!حَ!،ال!نَ!جم!-لمّكممئزهـالْها1كفوس!سكله.
..صلأء!ورعلهسل!م!يههرءحررحمرهغ!؟طها!!كهيهل!ا.م!؟ء

.!حنكلوو.تصاكأ5،َ.!.لأوا!ررا

01كاللأ!يزجم!!ئم!ألقا!به؟احللن!ئحهعولعوظجمرلز!ئرلهصيجمبز!عا)

4"4شممحرللأابخعلمجعغ!ئخ!صر!رص!ئن!!للأّ(فمستهما!ا%كاس-،"9

ص!وء؟،"؟؟،01ل!.رنهسطكع!ل؟*3؟.لآك!عا!وراثحهـضهكمضر،!!،5،
ءمحمأت!!ال!-"..ْلثي!جمئىمس!5.،سلمعبلونهررآلوكىلمجير!هز2لا..-3حمههصث!

كلب!؟محؤيا!،لمصءر(!اوبمئ!حر"ل!ءبرءإ!ثم!ن!

يؤإلم!كبما"لمن!ح!ليظكضاص!!يدالأصلىجمسا!جمركضثرلململمحنؤصر؟:

لمةجمس!ما!ثمئهف!هـو"ءل!اليوئ!!؟إهكلىإِحمرأ!صبردأكض!هر3

،:مم![ثن!ل!0ئ!رإِلمجئائ!رزلهنعئهـثئلمحبيصرل!!لئإزو،ل!!فث!!"كا

"\،أ!اصفم!نمىى-*ممزضءجهن!!!ب!!جلىكه

،إ"لهه!سثمماسههسهطلؤا!لمعىرهبنصإهـطهيمع!ل!ايهّهطعنرعء

مثبممبر!لم،-كزإِ،!ىنمه-.له!ءخملأ،عئها!م!رث!ىأكئم!9-صمم!-ْ*!34

ا!رأمم!أصاإكبرنأهـل!بلصحى!لأ.فئهو!قي،لم-شكمكمك!جم!ي!كر!04ففىهم!!بم؟!-*

!ك!!!حج!ص؟خبركهلأ+!لأءا!ببرلأددولمعكلبن.س،جمه/جولص"؟،

لأ؟+تمكمنيا4!هه!يرغوع!مّله!سيهم2!ور4!محمكمرء.!ء،ا
"..00،0.،4ش.01!ردي!به!!ا.،!لأ ."!بهك!ةجصرش!ء33ءىلأ!ل!

!سكئ!رهرو*!
كسه!،عَ-،؟لم**4 43!،.الر"! لى.،.4

*-بمبص!كِ!

!4ء..تمو8في..لملآِيرثمهـءلمثلإ*ءكل!كبم*.لألم.!!!

()فالقروييننسخةمنالأسهيرةالسهسهة
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المحع!مبم!لهخ!3مىب!1عولح!اصم!رموث1فى!طةيو+اوهولى!!3لألا3!

0[ليه!ىد3313ءفلمث!فيصكئزحر!ور"4وصكن!كافىاظطا*!؟كبمهـا!-"ء3كا

ؤينرك!بف.،ابم!؟جمبما3فيسممىتصس!ليطبناءه؟كصثرئجمملم!اءسب!كا.؟بريز!،

ث!؟ايىكجمالأ1ثراروَبخبدلمثصز!؟9!ؤبم0براإبممبنالقتتج!!-تنوقي

د"ااك!س5لععما1كيلوأ"لهىكل!و؟عكلع؟ولمح!به!زجم!جما91ثنزلج!ةءو؟!ر1*"!!ض

ف!-لايياصبر!د5كمزعبة1!ئهاواكىوق!!س!بم!محرهولمنالجصكئاي

ج!لى!ىصِمَكلصثممصرلم!دا!!س!،1مم!لكل!ام.-6*ف!!هص!بر7كا

أي!هامول!ث!ثيخ!صغ!ورءليمار-!نى!نألَىك!ك!"ه!أثهكىَ!!ب4؟كرحم!

لمح!ل!4ةا-إئمطكىكلرّش!بمَا1ثثلإمماآجرإخك!ئر؟!4يرألأجما-!ؤةص!-بر!!0ص-ء"

ة!كد!ملاك!كافىبمصتزك!وو(!؟!أخمظكر!يثعمل4هـ،*ءرررر

!"!حمبمعدجمبباعلور3مماصق!-إ*خو!ى،وهي!تجكش!كلؤتثزَا"723ء،!ا!،فئكا-دءر

ءشلأاغ!همرر!ع!دنىك!!زإفىأئرلةمم!،؟ىنرا!فئل!ص-يرفيخ!لمح!فّاخبيكئرابض!-ثرجمع؟3/3

ء..؟؟ا!عْر!جروبهبمئصر!ثز!32نيزالمخثركا3فيلمجراثرألتهثو19!سر!مم!كمز*3

لأ،،/لأ/لإ.لأشف!لني!ماكسَىإلله9افىمصّا4-ر!اوكليداثل!1لولمحما1ص!ا!بيدامِ!!ا-ثم!لا.ع

لم!جم!ضيوهـمرءأدممزصصك!ء؟هـج!4!كلئلمج!!نةفاعهـء1الذس!إسيص

ئفذإِا9!يهزهكثعبلا،با"؟ثىمو،1كرأيصرملا!1عرإء!ا؟ءيهك!ءطّور3ا3؟،بم!*ئن!!

!غ-للهقئيسوفئ3ش؟أدكلاعقك!نرمحىماً!نزبر9"شئهصثز2يتي!قيجمص!،،بهينركلرس-كا-3ج!لاس

نج!-(،د!ال!ك/-سثبر!أل!!2--،دأ،*(0لاص3عير؟ياس*8!*ل!ه!و/!سرر3ء

لمدووو!ل!عمفاأطككل!رمي!سر!ءكال!أكىلهوء!ص!!2!يث!صم!!ظهىفا33-

3ص!،ء-بر-*هـ!!3ً3كا!لأ*و?-ء،ى!ء3

-ءير!ءبه!هـكىيهدظلمجكلك!و1كأكل!بهاط!ة4لولألهـئأر*ف!حم!ة!ف!كى!ل!دا3!كا3

3!عرير.!*اخدزبغك!جمى،ثدبرجم!!!را".!؟:.سور-كم!ش!!ض/

3!)قدصوبماروإو1أىاعلثءممما!كلعرإله؟لتلأؤيرشرأكدهأدفئجصركبرإزراهـكلس33
،لم-ص!ً-"33

!!آكر!رعغ!ئهوصرجمثشعبدبخآلمجم!رءملاه1َعلور!!بمتخماء1ر

ئه!كا!ح!!!+،9ء--صيرر-مدوءل!ه12أأفىخمث!ىصئرج!ضدالثط!ع!1ث!كى9!ينفاخووّا"3-

+يرعونر%-قيعئم!كهس!ء3!و3?س-ءأ41؟؟)7،3-?

لا!محوىبمبم!ي*يخ!.ب!م!!وو!حلا!ع!ء!ص+كا-!س!سلا!-?-1لم/*،"؟+ممح!6*ك!حرو!ححكا3كا!بز:ء

()مالأولئالمصريةالكتبدارنسخةمنالأولىالصفحة
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ئموروبم!صكاللهع!جمهللم!رسورامجيرثإَطى!حى1ِ!!س!حلى9

!م!4لمكصهربمموتحأ!ملمحطصوهعيتماأللصجكآَممورع!أ!رأش!اَ!غَوأنهَ!مفاجمم

جمَدكاحع!إك!حم!صإتربمبكعيماضئوييئلمالرلم!ى*!لا1الم!جموعيرم

س.*3+كا/3،كالاذ!صاقصذ2ارحيررفأ

[فز[لماليإِذرلهبلجبململ!ا!لحروكود!إ-مادرإش!!ابر2لاأ!1يوَإ1همبشم

ر!ر؟لجايممولاف1رتَلى،3رج!لط!*يااح!فو؟ثس!،ثص

محمثَشًزتزرلروصة11ترطئر!دو-عيغلهإىحَمَر1عرِأ1%.*حمصلما3ثحئها

ضاحَسرفاخدبرر.فنزهـإلحذودرك!إنتران؟ض!!!لنخ

-قأعس!و)لثض4كلَابأب!لاءنجرضكأكرِ.ها

?!يمص5مر
3،!ألملاثّىلمح!إحَ!!ضلا"ضأب-هزه

1َ021صلمل!يملىنخزانوفِ!
الما/بىأيرزإكلطيميئ،

!"يئ!وَغل!ضو،لئهببئك!اهئزبمؤء؟برءنر!!هالمحاجما،لأيرم

برأ!3،صيرْ،كبزصبملمعإ.ححر

-،إ!جمحرءأوَلمحروألهوَغما.7،؟--

3،لأ؟صونلَى؟!االمئئ3َل!أح!1أدُضريزَمبَمس!؟،جم!إضر1َغفَورأرِّ!تا/!

*ع:ل!لمو!صجحماص!اسث!؟"لأأكاطكهغب!بم!3*!ص2

كضلمح!1لىب!المهصَحمصلمحبرأفمَص1-صرا؟صحسّ؟"؟/ردكا

--،لم-كمالوص6عضدا*!لمْ!قا!ممغبمئئ!(1أِّىلخ!لبهر*-33،.وفي!؟4-/*!س

.ء1طث!ءلِىَحمص!!إلمحريرضر-!ر،ئلعرصولشا!ئِر،،-.ص

لألمر!لاللاث!اممب!ب!للرِ*!فىالمو!غجميروسز

م(لم-/لأ)ك!3ثلاي!.في!ى-..ألصر؟*سم،حىحمسجشأ (،ع.،.1،11-مىصما

ضِ-!سجصك!!إى،-.

()مالأولىالمصريةالكتبدارنسخةمنالأخيرةالصفحة
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!أل!لأأ-لميَت!صئحع،بمسهـجَمىحيمجمفاأألَنهبص!م.

/-!طَ!1هـ!ىلزءِجمفئغَص!!ل!ةقهصًدإمخةِ،\!،!
-َوء-َ"ء-ا-،كا:ل!!،مم!*ا3"كا+لم:،كا!!-؟سءفيأسحم!وى!كاك!حي

كبم،كا3!مجشَرً).1ؤ!!و*ا%سْغ3دىفَيَيبنإبنكسَألزجى/17اصنرصصلم!اكلِ!رَبنوإزبمَ

إادلا"لؤإخرك!،ب"جم!".لىصقع!ن1الهلاعلَ!ِهـصً!لثبيصبنا3إفَمًالمحىص6شى

،-كاإلعتنلَركاترَا"فت4ًبيئءفوؤالرفيسب!1رسقيفف!*هـكىَ!2

-،و!أ3لحثم!خَقأغأ!نفض!ثقيإخأ،جفضز1َفئملجَهِكَقَأنمكل

!ا-جمئننيلمح!1إ.لتىإللؤَاب!%لئئ"رهمَقَنئائظنح!،1نهشز1سفَا1ً

،!؟حمى)عاضو1ًخنَةبز1َلمح!ولمفارفأبحشاكؤَ!د1\جمً!َُالمجيز!

ألأسأعصنماَميتسبَاةجمَررينقَنضوأايمح!د*كَاحإصِبوعغ!

او/.!ص!.س-/------!!!مء--!لآسمجً!بر!رَخمىخرَوجم!ب!اغص!يرَ!!أ

أ+لألمنممءًلي!صذيخَش"بخ!اخزَفىبًم1-/ائا"بخَ!1مَلر7،لجظبتد-صئلأرصبم

صماا،.+!هق3اصتَا2!كا!ح=-!ع!م!،،صبرئطفاش!-الزمدكل!؟!وعَاص

،--!غا.!/ص!عصنرئاتمُ*ب!ج!اجمَّه!لب-مقهمَ!يظاألتصوخؤ1نجطلمزِ،جمنمم!+لمكنن!م

تخ!،-3إيعصتنجُه!رر!لفَنجصر)الىطَا1"طا)-*اَ!1لمحىِقا!!مىَ!حئر
؟-؟ارا!/أمَاءكْأَنارصيو*شبفىصثشطش7!آبئصضعغ!هَورظَشُافا

+لى-ة:،.-.*-صء

لأأبربم!اهَألووَلأا"6صك-حموَ!صَن!!رّأأألني!فننبها-لميىَمحزإفلمحفضضيم،

!؟)ب!اإزرَ)حممدقصَلألهر1عزفىكفؤ9مدرسمولىنجصّكرأد!تَ!لَإئحغ

ج+لم؟-لاكا/3-صء!3نج!(،لْىوَ،"لمحىضزإبؤك!فئَرخَكَ!ءخالا!بم!ِفَالرا-صعسويزَير!ظرى!

أا?-/!كالاصشه-ضَز!صرومز1فالزَجمكرإذء111!وفالمر)؟صؤ!أئحملا)\فالج!يحختز!ئزٌكز3َكا

!،،--ءَير،-كا،ء-صص.صكاء3-ءص.لم،"

%-إ؟""-"وأدتَمخكا!ياعرَ!!ةزئجصًئجمن،ثص!ا"فىَظىِْ/قَا)دولتبضعً!ماكأبملإضِون[ت

تم-ء،كاكا-فىيخ!-ليئلَئطَ-افَنر9حَيمَ!نجَ!ب!يهِلعهصقشو1ضقلحدكجعْ!*!ك3؟

؟!،عقطخ!و!ك-صكه.كلهُِ!فمَم/!لصصصضبر،سيىِصر1فيجمؤجمرقَابمة-كصنجريهَحَأس!1،

-/4-!افى!فىشءثَأفاييَها!سبر!ملأ!مَافي!لؤعكنبرلا!ه""*فىُبرخَة!و،أتحا/إ

بزلملمج!ضئحس!اطًاحثص4بفئهَور\،!فدلي!ؤصضهد/!-ضضما!صلىن!عتف

ر!"!3كا"لأ3،!أر2لمإهنيِشضويمزض!اطاصاصئالفضولَ!6صِحمظثخلأو7ُ-!كَ!أكابرظ

،ءسنج!؟س/--)!نن!ثن"-ئزص!ز.قه*"ءْص.ئْحصئ!-كه!!!رءع!جمو!عايخ!شافى!زاد،كاقيسخ!!نملأ،ص.4س-3كا-

،نر،حلا،ء--لار7ء-6-س.!صصص!لا-كاس!73ءلا!--لم!ِّ/صء-،،لا3لمخص!س.مسس؟حاصبر"3علأ؟،3

ء-زض*ئنء-رهاكاَ!؟!ب:-++.كا!بآ!ث!يه!التغئمبماصتهاكا!لم*لم!!ر!لمحالهـمنته*سز+فا!ل!كؤ9!؟--:لانرلأصكاوت

/لم-ت،-م،لأصس،-لأ.---،،-،"بر13-بم3لأبر--/3ى--،كا-3"أ؟حبم7*كت!كض-1/-ء--+َ-،3-كا::لأا"-/-!-

7اَ!؟-!ممغةكاءلالأ-كا--!!-ؤ!د!لأ7د،س---؟ء--2صصلم-/اكا3َ-م*3ةحم!ل!(ءكاء،/-.-73؟3،كاخ/أشص!/؟كا،وعبمفي7!7كا

كِا،!+بركأءة-،3ص"لأئم-)ش/؟!-؟/ج/----3-ء!كا!لا،-؟ءبرلآ.يزيزلإِض

اء،!!9ء،لأ-،لأ،3،7كا!!كا/7ء1/؟كبم؟-/كا،ير--!!ينلأ!-،ع7،!خط؟!شلات

،ء-/ويم!*في*!جبميماخِّ!ى!عكا"،سكاؤض-7!سلأفي3-َء؟؟-كا؟-3!بهيم!مكلبم!فيبمجمنرص!!ء!ج؟،%33بر،ب-؟

()مالثانيةالمصريةالكتبدارنسخةمنالأولىالصفحة
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ثثح!م!يمطى

ءعر.

،ج!

!ثىيما!!ا49ا!لو"كههـاكشناصههـافلافرفتجم!ءكمةيهكاالاكَة

لىفئد-لون!ا!حدلممهلعؤدكجبَا!!جمأل!ش!هزال!و!ىمحغاب

نم!رلم!يهلمنثر؟جوخز!امحطوءخشحهفىمرر!فه،ث!ا!اأكننالثهوت

اضلا،\لمجب!-فد!م!وباكالرطَعونأفةهعفصكؤلمجهنحانزجمجهلفؤراه!!

هئرالمبافينجبزرلتجم!نملاالس!زل!ررص!!ب!ب!جمرالاككلالم!جرلىنإكارث

فر!د!ليّألرجمتهوفبرز؟ر!ي!!جعئحصاليفي!صلىمراهلأأوضفه

ب!بمم!روص،ئه،لر"!ر"زلم9فيهالمحلضهم!انضفطولزلمئحئما"!ا

حغأ!!معصمّلموبهىكمئهلأ!ا"!فانمالىالااجيزاثحكلأروصى!صتجدألم

انريزإ*001لرلمحاق!كلثمثكلأاغذام!في!فكاديمنرلةجشاللصوكمئهدفثا

..ليمان!رلم!كأابر!!!ءلم!لماذ3اقاء!را!كبرأ!فىاسز*05

ء.سلاررع!م0لآهتر،ازلإعدئاصرلالظأرومحداهرأإفبّسدبه؟!ئما

!تم!وأثضزرسؤث!ثونجهـرربمزلرّرص،كعهاكّارتجسز!ازرالحيرا

.المم!فرجميمالنهك!بدالعا!صنحتبطملدفيأنحت!%ل!3ص!لىوشه

!مءثلهابرالبممهادنض!فأمح!برممث!بهثلبى!فيف!ا

ء!ظعبلرص!لمص!روببمالوطىدنل!حم!؟كلبرالملك!عع! اجمهر.وص!.هـوإكلا1ء!ووال!لتااكصا!لإا

لىلإوبرأ،ن!عؤ!طسح[لاهـعضمم!ابثئورالاو

ادسوهلخم!لم!لماش"لر!حكلرواكؤجمبارالهـلمثضعبرا

لحبز،ع.ّلهيالمحز!كلضيلررلم!الح!.لخلأهصعكا

ممثميك!!لا!"طك!حمهـ4كلألمء

لا-!ث!لإحس!كم!

يم!ابرلإ*ثص!بف!""

3!!بم-ثى!--ج!"أ!-39

ثس!3ءضلمكا3

-1!ته!ة7"ء
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".8.سى*ء
.رهـير"كِما!فأ!يربب!!صيَوفمطار!بهصلنيمُرو!*!ركلُتاءحمأاسلو:وليبملم

!ل1وهملأ)نصزبمىعيبم!(دجمرثحرعنوهبضفيا*همىفأيرب!وثاصا

،هسسبالفتونرور!ى!مإللأمة2لىُفارعولرممقغور(ش!؟يزء!هلمحىخبرلل!لهولظأَ

بملمز2فاس!ممملكمل،دنلاطاممدأ!تز،بماف1هروصيمالم"مملتمسولى.

ير،1كرتحاعبرالوممى
،،هملنن2سمكماتا،مار1،هـمهّالىسيجمثال!!بخ--.

ص.+-.حْوةدايرمرر1مم!بتلأخما%لمح!رالى!فِ!ريى-1لرنررحتكاسرفىجمهُسرضثهـوض!لها

لمصِّثاتو،ت!سض.لس!ةب!ءلا1سقئؤ.او9وسلأورهلعهاس!!ها

؟طيكأطرلمحرم!كاثروتَّلبكلمحسمخركىفبارساملآ،ثمزألرلعوإكأممأت

مد(!محنكر!ريخهًا!برلن!إا!حر!ثاثعضًكرءقمآسبرو؟ذكلت؟!ى

لرفيَبرءلم،9ه!ضرولا1ًيرسوهـجمه)لو!ونرمبرغ!)حد!للهليقرلَىإاِوأير

\!رجمز،مزمم1وحصلمزوحل!بركمإرر!عرصهـكلافطهَركىدونالمرحون!عؤ.لاف!

ءَء..،ء؟لم

وبهمررعدرو1"رإلىرصوووو1اقؤ1ئحؤثلانييبأ)رللأهثرإأ!جى"رررسف"كا

رسرلمحشدركأدؤا!كَرو!مولمحلا،كمسل!جمر!1و3لمزو،لز،11،ثزس!ا،؟

لمحعءيرناتركبمطورجم)يركهـ،!!ؤص!رطروطر!م29عدكررحكلجمهرلأ

اك!!عل!!رمبمعل!هننهادطسوورنمهلماورلزءجمرحابرإهـارشز!ر،!زس*،ها

دك!إقمّد،1،ر!لمحب!ر،دعلر!حرممم!رسرخم!%لرهفيفَابمبمجلا1عطز!و-2،

إ)خرلي!كأابور!!لأ!موإنجح،نططبر9و)ر93ممربصهحجرأ"لأْ

جمى)\س!رول3!علالجازكاًثصرثا*،1ص!،رطرووكلهيررءاجلإغى!9

-ثبرافتنزيىإنلأحتسرص!فىكئتمحكلإر)قصّيهر"هزا!نَهرجمنملرأا

،لألم-لا،وعنههـطزفىت13لدءاوافىبىار!لابتغزنرصنزدىفاكلروصءفي1!رر!

ء-،ءح!لاير.:ء"إءلمأفيضص....،ءابر.-"،لملجِيبى9،-07.3

كا*/زمح!.13.*!م!غيئ/-.*ة؟

.-لأ....!؟!ى!!؟-.5".....-4.ءأ

/--".**!*!،:ص*ء،
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"ء!أ!3!!ص!!،!!بمر!فيلم!،آ3لم*"!ء!?3ء7أبّ!ه!؟إ3كأ!كالملمرزهكا*و4لم4ءلمبر"!+!-4!ه!أررنجٍ!رزء!!ءء؟!بخفي!كأ!هه!كاعكثثهـ!لملمء3!لم!9!رلا""ء!ىءكا"و

؟ضد،!ررزرىدأصدىحدصثضدكايخ؟"*ير،؟\جمسئن؟بريزدىعزر"لأكا-أد/!ير،!!ضدىىد!"لأىكأصأ*صأير؟قيكالآ%ى

*!ىص!*كا/!تربرء:!!؟كاءىد،"،ء؟،!ضد*لمو*يربريرى؟"بر!ىص،زر؟*ضء:ىدص!سىص،،ىص*،زو!؟كأ!ض؟تر*؟ه!

،ى3يرّكا!صى!ء!لم!!كاركا3قكل!!كا!لمكا"،ج،كا!!ى!!،!ءى!!!ء"!+!،+"و?!،*،!!،!؟تج:،+كاس*،،!"3كا؟ر(خ!ءى!43!هم!*:ى!(كأ?كا،*لأء*"لما*!كأ-صع،*!!

(لم!""ص4حق!*!ث!صس؟ل!!"!لم!،،*كا-لح!ىكاءسءروور،!!،3ع:كا!لم؟ح!،ى/،""!،!!9كا!كا/!،كاكا"ءكاءزو!ءحمص1!ر!؟(!ءلم!!أ؟!س!!،!!رركاو!!!*"!،:س!!ر/

،/ع\،دصكا!صأيركاىصى3!!،لم*أ"!لم!!إ،!!!2سد؟!*"3!صكا!!يركاكاّأ!كاءكا؟كال!،!لمكالأ!!كلكلأصكضص!ككضص!يكا!ء!،:*!*كسكاىضص!كا**،?/*سص!

"،4!!ح!ير!كا!ممم"كاكان!وء!*!،ء*"و!"ع"-!!"ع"?،"ء،،/ءّ!كا\ص(،"ء""-رر!لم!لم!برِّ!"ء"،

3ءىكا!ضىىأدصكا!ىدءلمىكاضأص)ء!رر"3"*""صلم!ءء،س"-ىص!كء"ص""ءصكاكاء!،!ووكا"!/كا!دى!،كا!!

،كا!ء/!ممي"،ء"،ء،ء!،كّا\،!7!ى!كاكأين"!!روى"ضئن؟"،/"لأو؟ء3؟،ءج!""ءص،ص4ئمعرر؟كاى!!!كاكاينكا!ءكاه!+!*:*!،ىو"ص(خضلم
ر!*!ىد،،3ء-صكا،"كا!كا،!،ئمكل"

كا""بمكا؟تنكاصأ،ئجكا؟ر،!،؟زر""!،؟رى

كاكا"؟ص،كاص:كي!لم!:كاررو!38بر!مم!2ى"ءخ1وى،عء!!كا!!ي"ى"!!3ء-!(ثر"!ر!ثك!ئ!ث!!ءبر"لا!ى"!لمىك!/كاكا3!"يه!كا

!ء،،""ا،3ء/!!لإ،!ر!كاكاء!ً!،!،كوكليم!ء!ثيركأ*ممة"ثىجمئ!-2لويميكار،!يم!لمك!كثبرقبرئن3!ككلكا؟ى "،،!!4!كار!،*لأء!ىرئر!/!لأ،

،؟يرعىدكا"وء

؟"!3!؟!،!كا"،ى!كاء!و!ثظيممغقيق!جم!زبم!صّ!!لورإمح!لآضده

/لا!ضلمءلا4تم!لالملم؟!؟لمقيبمورائاك!.ء.ارا؟كواا*!مبما!لعثوئنإء*

كغ*؟/،ث!بمهسيور؟م!أو!ئور!رءلؤاكىبمىبمرظ!ييرلاثي!ؤ!هلآ!ع!!ئرحنيثي!44نمد!بثأَ(.

كا"،*كًا،-د.ولم.

لأ!ص!3،ش!ور"صكالمكلئر!!مممإضر،،!!لمئ!هرا؟ءيه1ث!بررِّعراافولإوكعا2ك!?

3/؟ى/ء!لص!ثيإككل،ه!ث!ك!ص!عزءلبهالكلن!منثو!ثركى!كئ!ثرفي3

طوبر!ررحثير..ء،ء،!ءاهض!ك!2!82

لم*46!يصطنثربرجمكلأعدئًمًرامح!يلآكرك!مميثثه!بر،ثالمسربه!ل!ائئ!لا.،

+3!صسر1لم،عس!لمايرارر؟م!الم!اثههركلورتم!لململث!وا!يراء!*

كاكا،"كارءكا/3"،،ىمهاثل!ي"ثلأاكيدصوىاء؟لممما،

كا\!ء!يا!ور/عيركا!،،لألبرعوءلالسصثنرأ!ارزلم8ثر

لا!ءكا،!?"3ءكم!جمسكللسوراص-،اع!هقكؤم!شةسر4ِء!لمممبرصبه

لا/8ءأَةيرصبرسبحيربمهارر!؟مآ!غقتم
كل،

لالاءقي+.3ررس03ممرجمبماعهـىء!،؟"*
كا،،لا،1"ى4؟

،ء"مم!يمئيصد. لم

/صىكأ-صىء،!ءبر*،لم?)لم"3!،،ءكلؤكبفة،بحييعا00

"/"+/ر،/ءكا؟/3رعكالمشص!ءكا3ص،-كانو.ل!اكاإئك!!رايسمطلأىل!!ك!لر0.4أ!ثون

"ى"كل،"ء*0ير!إٍكاص-كاووىكعثصى!جم!اأى،ْ.!"
صصلم*!،؟لا-،،!80

/بمم-!،ء"

يريرجصكاء3ء*لمء

/،ى،!!كاهيا؟لأ/ير/كار!ىكا*3لاكاكا?كل4،
لا3،،كاءر"،كا33*ى--كا،ء?كا3كالمص"ء/ى?لماوكليم،يزا،!يم2*!يض.عكللاءوو*.،*/رو

!ص-/"كا،!ء""كاكا3ء،ء-كلصَ؟

"**ر-صءج"صسو"يرى"لملا"كا."!ء!لم3

!3ً"!/3ً!!ص،"3ء،،"قي3ء!؟-!رر!كل!،ولصثَماابه!بر!!بر%ء.*.ع-ءعلآء**.

ر

!ع!لأ4

/!مل!لألمغ،"ى،"لا4ءكا"،،ء-صءيميهبىر-ءفة!!و:

،ء*?"."-ء.!شه
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كجككجج?ء؟لأكج-"!،بر"ً،ء*"لم+?ى!

لا!؟يرض!عشءيخ،؟ثنلأ،خ،كا؟ء"!و،ء"و
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؟*7!!*،،0-،،لى.؟"،3!/-!لأرر
./"3.ء.ء؟.،..لماهافي30001..،تر.--لم-،!2.!لازرسَ.-!+!لأث!!!،601!..ء

لا!!،،لظصأتلافلأه!ه0.ء3.!،.-ء(لم.مغ*ا-.2

جركت!أ-؟...،لمخ!هء.ص..لم9005،..".،..*-

.-.،،كز./...مئضيرك!3مملأبم!اوهلخلأ08..-.ق!لأ..لأ

--،ء..؟س!عئهمق!ضه!در.خنى..

صد-.0:هـ.!كلثإمم!نج!محذ37

ةةتا!...0المجزةلافتما.مىا!المحائفمنما!ى،

.ُانهدببعفماع!-مىممعبر.،.لع..ظقكل!هلا3

---ء.لاولبخيما-ص،.--جمر-2-".--كا.---،

او!ور

!لأ!هعد!إفرفع!ث!لأث!خبن!م!2!ئكثلاضئ!إِررصة!رلفث!صيبا.--ص2

ا،!روهجمبا!رصوني!1فظرينءءمجثعياف!.!----

--هصيووضحميهمم!-000كا!فى!ثر3

*ر!ثل!نثذ"لم!ب!بئمصظثةرر4كن!نهضعالخافة

،ولمجبف!!عة000"لإر!ث!لميمظير؟لائلإبزلا

-7-----ء-"--!

ءتل!
9.ء!يجمبى!--.--

..فل!إ!اثيفالزفيكا،،
001..!!ل!شههوفت10.0

4.!،رزفا!جمجهسو*،بمنما!م!ل!.ؤ
بم!روجم!،ء055

.9.!نذل!الاركالذ3ه.ا!ائةلر!

!-،ر*...ءاوظمع!رويوفثيلوو!

()صتركخاصابننسخةمنالأخيرةالصفحة
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3سك!رؤرا،المظلهيكا!ض؟م!اطدلإ"لام!،لمغيرج!جمب!،جْصمق1أخ

لأ.*سظ!0رلمر؟ضة3ص!ءْرصجعي5ْوك!،.

...!.-.ري!..ج!بب!ثل!إجئيا!ج!ثي !.4.-.-.عهـع!جمى.

.3.---3-صو3ِكب!رطم!ؤ(ان!يخ!ه

س!اطرمد!اهضأوىس!2لام!عؤ!توكما!بزلطىْئ

2(فبكظف!،هـ؟.به!ؤءاط!!أصدك!(عاالئروفأ

فال!!ف!!ئِك!كعى!عخص3مثغ؟،!الهقا،.افضفكأسبيرشه

فبمل!كهكيئنك!خكالدشنس!،رحمسرإثبم،
--4ء!رايوو3مملإ-،انجلإكأعرر،لم!آكؤ!!ق!ء!،!ركا9سحيالييجمى

ه!صرككل!برث!افلإفىلى،مم!!ثا!بًز!اإ؟.ثلغنا؟كرور

حنق!ماالمبمافثفور،لثهاررشينؤ،زرباِابخاررك!ج!أكلافه!ف!

*-.!3.حالأسة.ورك!نف.،".جميئ

ئَ!رمحعر!هةلى.وجمفمتهعز!هأوَ،اضدوومماؤل!ه!يرة!فطالنال!انا،هزفى"

نزكلعلحةظفور!لأ!يىء!زفيؤ!راَ!!!نزا!ر!رك!
لم!يرعولنربمئرث!في2!ج!برء!ه?يخع.:..-"

خ-،،رزمحأىاثض!بِهَىء؟!كدلأبنرم!ه

ص.كا..:،لا.؟"فدم!*نممآرلااب!!ءثصلالَمؤ،ءكفز!-م!ئر

.-!.لأ.-!..!.ر!ئثسئهعيئهحمنرش!لي!كلْوجم!؟باييئ!ئرجمئبنْ

،.ء2!رنجغ،؟:ير.زر؟،إكأ-بر"..،."ءلا.!-

..ء..،.!ئوء،3.

)د(الظاهريةنسخةمنالأولئالصفحة
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لا"جمز-سةَروبم؟.+.،.ث.!3!2بر-لأا-!؟!-،-

كا-.برءة-:ة-*.--ً،ع،0

اي!مّا!لئ!كت!رنت!س،!بجبم-.ثو-لِا---ى!ءا*ش--ء.ح!9ءَ- بعل،و-.،،،---1ء-يم3

-....ح!كل

لرومحئع!كل!حؤاأوو*معّ!ءجمحصأجهء..!ة+؟يم؟؟"""!ء،2.؟

ف!جما.-ثىقمما.-.:يخا،-*ء!/،-.ص؟!خ!...3

ورامث!هولم!رنرع!ي!زإا!!اكأحمغْ"!ا!رهس*ظ3-!ء-ْ"-ْ*.،..ة
-َ-.؟-عىلأ!ا،6.ير:-ش-كاء"

.!-،!نه!يم!تع!اروء!رعصاصكل..،*:في

صماه!لحمىعكليخت.ي!عو،...ي2؟ظيص"...-لؤلأا-.ئ..-3ء7يرء

جمظ!!الم!حن!هىألمب!عجااللبنوفىخ!!لخه،ْ-3خنرلم*"ء..

إعكيمءحالمله-بمأصيرض!طبكل،صهـ!!كص!حت..-!2(لى،3ء:أ

كالحلمعلىص!لدصوفىا!انيا!اليئبربتا!!ي-سص،!َءَّ!-بر-.يخمء

!الإساحىألمرلجؤ!امى(له!صلاعكلميخ!"جمىكافي"لم/.لملا3ء.-3

--ص!--ربر///.بمضَ
د"ا!ثرهـحم!ال!كلكل!ير"بمزبر3!لحبنالمجمىإحاكّ!"يا.؟ءٍ

--ل!ل!2!رصراررااب!ن!"كعاندفيلوإِكهم!كمدا!اانىكاء0-1:لم

لم!رل!!م!ص!له!?عولم!للرولم+!حآلمبوعريصط.-بم*.37بر

اإلم"مموفنىل!رلألمامحاكص،3

!وس.ص3؟:.--

!أ"!هصر!ْ------ير؟ضبهته!ثبم"

ا---ء----ء؟-*!ك!كا ،!!

د-يخثحبههـي!

؟..-.،3إصءَ.:.ء،-ء،.

.-بر؟/؟يمبزقي"!بئجمرشى!

ء--".ئهيئث-!لحفييرينكأ.،ث!بر3-

أا!..-.-:"!:-.

!!كأ،---3---".:،.

/ا%أ/*.-.-.-!قي*.-9؟لأ
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لإشلإسءنر"تنحو!!7ع!7-ء"!خنرسبر:3-3حمى؟ء3-.لأ3كا؟؟*!

؟ءلم"!ءلأَ-.2رزكا؟73ءبر-ع3-!صجميرث!حسس3لأ"!/:ير3؟*كا3!كا،33

رلأ-1،3صكاكا7؟-ر،،،مم!!بمى!

-3؟ج!لا3كا،ّسص!ر!*ءَ/!،/2آ+-
بمكاصء-ء؟*و؟لألم،لح

ءكل*ص!ءكأ!يم

؟بر!اكالْآؤثصى،هوثح4أكه؟"ممى2!ىأضبئئ4ثخفغالوخومئا!تو!ر!؟لإ/!أيَم!

؟-س!"؟كأيرتن!!!"!3أوبمطجبقجافىيأكماأ3ٍ+!!"س"!

!-03خ!ق!2!4كل!4طةبر!!حمَاد3
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بر.ركا9ث!ا!لث!بم!ررمماهىم!ك!ولخميضيهم!نرضمئ!!سإممّاثطظبر-كا!بز!

ثيلهروو!كاث!ألم3ً،41ع3ص3،!.ء

في-بآْ،،برصكرء.6!لمصهـ!؟ا

نجلأبر"ء*بر--آخكت!ءث!ا!زيميمع!3يه!!ص!تج!كنزكرو!بع!أجم!جم!بمالةك!ور!مكالمح!ه!لمء!اممبر/؟اع

!،ك!/،-ء3!الةجممجممث!هووكيال!ثيق!ثر!!نبر*!ن!!بهك!مميلفؤ"أب!لممم!ول!ا!الهلأ،ثبن3؟
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لألم!"ون!كاكرظتم!جمإكبزيرصي!كثمك!تمص!ثروكلشعيبئ!ء؟س34!*نِج!ءصص-لا!"
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